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 -حُظؼ٣َق رخُ٘خػَ :
. هيّ كخكع ارَح٤ْٛ ك٢ حُلَر٤ش, ػ٤ٖ ك٢ ىحٍ  ك٢ ى١َٝ٣ 78ٕٔٛٞ كخكع ارَح٤ْٛ  ٗخػَ ١َٜٓ ٓؼخَٛ, ُٝي ٓ٘ش 

ٝٗخػَ حُ٘ؼذ ٝٗخػَ حُلوَحء ٝٗخػَ  ر٘خػَ ح٤َُ٘ ُوذ 3ٖٕٔحٌُظذ ح٤٘١ُٞش ح٣َُٜٔش كظ٠ طوخػيٙ ٝٝكخطٚ ٓ٘ش 

  ح٤٘١ُٞش . 

١ٌُ ُوزٚ حٍَُٓٞ ح٣ظليع ٗخػَ ح٤َُ٘ كخكع ارَح٤ْٛ ػٖ ح٩ٓخّ حُؼخىٍ, أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػَٔ رٖ حُوطخد  -ؿٞ حُ٘ٚ:

ٍٝػ٤ظٚ,  ْلخ٠ًِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رخُلخٍٝم ُؼيُٚ, ٣ٝز٤ٖ إٔ أٓخّ حُِٔي ٝح٧ٓخٕ ك٢ حُل٤خس حُؼيٍ ٝحَُكٔش ر٤ٖ حُ

 ٚ حَُػ٤ش ٝكٔٞٙ رؤٍٝحكْٜ. ظكِٞ كٌْ رخُؼيٍ ٧كز
 

 بٌن الرعٌة عطبل وهو راعٌهــــا وراع صاحب كسري أن رأى عمــــرا

 سورا من الجند واألحراس ٌحمٌها وعهده بملوك الفرس أن لهـــــــا

 فٌه الجبللة فً أسمى معانٌهـــــا رآه مستؽرقا فً نومه فـــــــــرأى

 ببردة كاد طول العهد ٌبلٌهــــــا لثرى تحت ظل الدوح مشتمبلفوق ا

 من األكاسر والدنٌا بؤٌدٌهـــــــا عٌنه ما كان ٌكبــــــــره فًفهان 

 فنمت نوم قرٌر العٌن هانٌهـــــا ! أمنت لما أقمت العدل بٌنهـــــــــم

 ــــاجزاك ربك خٌرا عن محبٌهـ ٌا رافعا راٌة الشورى وحارسهــــــا

 رؼم الخبلؾ ورأى الفرد ٌشقٌهــا رأى الجماعة ال تشقى الببلد بــــه

 ـ دهشة رسول كسرى ٔ

 بٌن الرعــٌة عــطــبل وهـو راعٌها وراع صــاحـَب كــسرى أن رأى عمـرا

 سورا من الجند  واألحراس ٌحـمٌها وعهــــده بملـــــوك الفرس أنَّ لهـا

 اللؽوٌات

 ٓؼ٘خٛخ ٌِٔشحُ ٓؼ٘خٛخ حٌُِٔش

 )ّ( ِٓي كٌخّ ِٓٞى أىٖٛ ٝأػـذ ٍحع

 ا٣َحٕ كخ٤ُخ حُلَّ ٍٍٓٞ )ؽ( أٛلخد ٛلخد ٛلذ  ٛخكذ

 )ؽ( أٓٞحٍ ؿٔخػش ٖٓ حُـ٘ي ٍٓٞ ٝأًخَٓ ُوذ ِٓي حُلَّ )ؽ( أًخَٓس ًَٟٔ

ؽ: ؿ٘ٞى  )ّ( ؿ٘ي١ ٝح٧ٜٗخٍ ٌَحُؼٔ حُـ٘ي ػخٓش حُ٘خّ )ؽ( ٍػخ٣خحُ٘ؼذ ٝ حَُػ٤ش

 ٝأؿ٘خى

 حُلَحّ )ّ( حُلخٍّ ح٧كَحّ ؽ: أػطخٍح٣ُِ٘ش ٖٓ  ح ٝهخ٤ُ خٓظـَى   ػطال

 ٣ٜيىٛخ× ٣ئٜٓ٘خ  ٣لَٜٓخ ٝ  ٣ل٤ٜٔخ )ؽ( ٍػ٤خٕ ٍػخء ٍػخس , كخًٜٔخ٢ُٝ أَٓٛخ ٍحػ٤ٜخ

   , ػٜخى ٓؼَكظٚ ٝػِٔٚ )ؽ( ػٜٞى ػٜيٙ

 بٌتٌنأضواء على ال

 دنا عمر ) حفظ ( تواضع سٌ: األول  الدرس
  / حافظ إبراهٌم        النٌل شاعرل                                  

  

 نصوص 
 ه٤ْ ِٝٓٞى  :   الوحدة األولى
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بن الخطاب متجردا من السبلح  لقد دهش رسول كسري عندما جاء أرض المسلمٌن ورأى أمٌر المإمنٌن عمر -ٔ
 واخدم  , وخالٌا من الزٌنة مع انه الحاكم والراعً , الذى هز ذكره قلوب الحكام والملوك من حوله .

وكان عهد عامل كسري بالملوك والحكام أنهم عندما ٌظهرون للناس تبدو  مظاهر الكبر والعظمة تحٌط بهم الجنود  -ٕ
 .لحماٌتهم

 من جمال التعبٌر

 : تعبٌر ٌدل ٌوحً بدهشة رسول كسرى من تواضع سٌدنا عمر . احب كسـريراع ص

 : فعل ماض ٌوحً بالمفاجؤة راع 

 : تعبٌر ٌوحً بتواضع سٌدنا عمر وحب الرعٌة له  بٌن الرعــٌةأن رأي عمرا 

 : تعبٌر ٌدل على تواضع سٌدنا عمر رضً هللا عنه  . بٌن الرعٌة عطبلا  

 . ٌوضح المعنى س لفظً ٌعطى نؽمة موسٌقٌة وبٌنهما تضادانجت:  الرعٌة وراعٌهــــــــا

 : شبه الحاكم بالراعً وٌدل على مسبولٌته عن شعبه . وهو راعٌها

 .تصوٌر للجند فً قوتهم بالسور القوي الذي ٌحمً صاحبه  سورا من الجند:

 ً ملوك الفرس.كثرة الجنود التً تحمالجمع ٌدل على العطؾ ٌفٌد تنوع و الجند واألحراس:

 
 

 

 

 

 تواضع سٌدنا عمرـ ٕ

 فٌه الجبللة فً أسمى معانٌهـا رآه مستؽرقا فً نومه فـــــــــــرأى

 ببردة كاد طول العهد ٌبلٌهـــا فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتمبل

 من األكاسر والدنٌا بؤٌدٌهـــــا فهان فً عٌنه ما كان ٌكبــــــــره

 اللؽوٌات

 ٓؼ٘خٛخ حٌُِٔش ٓؼ٘خٛخ حٌُِٔش

 رؼي xهَد  ًخى ٗخثٔخ ٗٞٓخ ػ٤ٔوخ  ٓٔظـَهخ

 ٍَٓٝ حُِٖٓ ١ٍٞ حُؼٜي حُلوخٍس ٝحُٟٞخػش xحُؼظٔش ٝحَُكؼش  حُـالُش

 ٣ـيىٛخ ٣xل٤ٜ٘خ ٣ٌِٜٜٝخ  ٣ز٤ِٜخ أى٠ٗ ٝأكوَ xأػ٠ِ ٝأٍه٠  أ٠ٔٓ

 ٝحَُٔحى ٛـَ َٜٓ ٝهقكوَ ٝ ٛخٕ ٍٛٞٛخ ّ: ٓؼ٠٘ ٓؼخ٤ٜٗخ

                x ٝ ًْزَػظ 

 ٣لظوَٙ ٣ِٝى٣ٍٚ ٣xؼظٔٚ ٣ٝويٍٙ  ٣ٌزَٙ حَُؿخّ x ) ؽ ( ح٧ػَحء حُظَحد حُٔزَِ رخُ٘يٟ حُؼَٟ

 ِٓٞى حُلَّ ّ: ًَٟٔ ح٧ًخَٓ ٝ أظالٍ  ؽ: ظالٍ ظَ

 حُؼ٤ِخ xيٗخ حُحُِٔي ٝحُِٔطخٕ ؽ:  حُي٤ٗخ ّ: ىٝكش ِٓظلش ح٧ؿٜخٕ ح٧ٗـخٍ ح٠ُؤش حُيٝف

 ٣ٌِٜٔٞٗخ ّ: ٣ي رؤ٣ي٣ٜخ ٓظـَىح   xِٓظللخ  ِٓظلخ ٝ  ٓ٘ظٔال

   ؼزخءس ؽ: رَىػٞد ٓوط٢ ٣ِظلق رٚ ًخُ رَىس

 كٌَ ٝ أريع

 : ٓخ حُؼالهش ر٤ٖ حُز٤ض ح٧ٍٝ ٝحُز٤ض حُؼخ٢ٗ ؟ ٝٓخ أػَٛخ ؟ ّٔ

 : أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ؟ ُٝٔخًح ؟ ّٕ

 ّ ٛٞ كخًٜٔخ . ـ ٛٞ ٍحػ٤ٜخ أٔ

ح ٖٓ حُـ٘ي أّ ًظ٤زش ٖٓ حُـ٘ي . ٕ  ٍ  ـ ٓٞ
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 أضواء على األبٌات
رأى رسول كسري عمر رضى هللا عنه ٌنام نوما عمٌقا تبدو علٌه العظمة والجبلل والوقار فً أعلى وأرقى  -ٖ

 معانٌها .
 قدٌمة كاد طول الزمن ٌبلٌها . لقد كان أمٌر المإمنٌن ٌنام على األرض تحت ظل شجرة , ملتفا بشملة -ٗ
 عٌنٌه واستصؽر ملوك الفرس بما لدٌهم من مال وجاه ًوعندما رأى رسول كسري هذا المنظر عظم عمر ف -٘

 وسلطان .

 من جمال التعبٌر

  : تعبٌر جمٌل ٌدل على راحة البال واالطمبنان. رآه مستؽرقا فً نومه

 تصوٌر للجبللة بشًء مادي ٌمكن أن ٌراه اإلنسان., فٌه عمر تعبٌر ٌوحً بعظمة سٌدنا  فرأى  فٌه الجبللة:
 : تعبٌر ٌدل على سمو أخبلق سٌدنا عمر .  فً أسمى معانٌهـا

 تعبٌران جمٌبلن ٌوحٌان بتواضع سٌدنا عمر. تحت ظل الدوح: –فوق الثرى 
 الدنٌا . وزهده فً : تعبٌر ٌوحً بشدة تواضع سٌدنا عمر مشتمبل ببردة كـاد طول العهد ٌبلٌها

 .تواضع سٌدنا عمر فً رسول كسرى  : تعبٌر جمٌل ٌدل على أثرهان فً عٌنٌه ما كان ٌكبره
 ما : اسم موصول ٌفٌد العموم والشمول .              األكاسرة : جمعا للكثرة . 

 تضاد ٌوضح المعنى وٌقوي الفكرة. ٌكبره: –هان 

 وقوة سلطانهم. تعبٌر ٌوحً بقوة ملوك الفرس :الدنٌا بؤٌدٌها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ حُؼيٍ أٓخّ حُِٔي ٖ

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 رؼــم الخـبلؾ ورأي الفرد ٌشقٌها رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 لمعجم اللؽويا

 ٓؼ٘خٛخ حٌُِٔش ٓؼ٘خٛخ حٌُِٔش

 ػخهزي ×أػخري هللا ؿِحى ٝهِوض  هلض ٝكِػض× ح١ٔؤٗ٘ض  أٓ٘ض

 طٔؼي  ×ط٠َ , طظؼذ  ط٘و٠  هِوخ , ٠ٓطَرخ× ٍَٓٔٝ ٍٝحٝ  ه٣ََ حُؼ٤ٖ

  ٝؿٜش ٗظَ  ٍأ١  ٗو٤خ , طؼ٤ٔخ  ×ٍح٤ٟخ ٓؼ٤يح  ٛخ٤ٜٗخ

ؼ٤ِ   ٍحكؼخ  ف ح٩ٜٗخ حُؼيٍ  خهخك٠×  حٝٓئ٣ي خُٓ

 حالطلخم×  ك٢ حَُأ١ حالهظالف حُوالف , ٍح١ّ  ػِْ)ؽ(ٍح٣خص ٍح٣ش

حالٓظزيحى ٝحالٗلَحى ×  , طزخىٍ حَُأ١حُظ٘خٍٝ  حٍُٟ٘ٞ

 رخَُأ١

 حالٗلَحى رخَُأ١ ٝحُظؼٜذ ٍأ١ حُلَى

 ك٤ٖ كووض  ُٔخ أهٔض  ٤٠ٓؼٜخ ) ؽ( كَحّ , كَّ  × كخ٤ٜٓخ كخٍٜٓخ

 وأبدعكٌَ 
 : أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ؟ ُٝٔخًح ؟  ّٔ

 ـ ٍآٙ ٓٔظـَهخ ك٢ ٗٞٓٚ أّ ٍآٙ ٗخثٔخ . ٔ

 ـ ٍأ١ ك٤ٚ حُـالُش أّ ٍأٟ حُـالُش ك٤ٚ .ٕ

 : ٓخ أػَ ٍإ٣ش ٍٍٓٞ ًَٟٔ ٤ٓيٗخ ػَٔ ٝٛٞ ٗخثْ ؟ ّٕ

 ى حُلَّ ًٔخ طلْٜ ٖٓ ح٧ر٤خص . : ٝحُٕ ر٤ٖ ٤ٓيٗخ ػَٔ ِٝٓٞ ّٖ
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 أضواء على األبٌات
 طاب إلى سٌدنا عمر رضى هللا عنه قاببل له : إنك أحسست باألمان والطمؤنٌنة لما حكمت بٌن ٌتوجه الشاعر بالخ -ٙ

 الناس بالعدل وقضٌت على الظلم وكان من نتٌجة ذلك أنك نمت راضٌا سعٌدا مرتاح البال .
ن بعدك سنة ٌتبعها إنك ٌا عمر رفعت راٌة الشورى وعدم االنفراد بالرأي , و ظللت تدافع عن هذا المبدأ حتى صار م -7

 الحكام فجزاك هللا خٌرا عن كل محبى الشورى .
إن الشورى وتبادل الرأي فٌه خٌر األمة على الرؼم من اختبلؾ اآلراء وذلك ألن األمة ال تجتمع على ضبللة أما االنفراد  -8

 بالرأي ففٌه الشقاء والتعب لؤلمة .

 من جمال التعبٌر

 ٌر ٌوحً بؤثر العدل على الفرد والمجتمع وأن تحقٌق العدل شرط لئلحساس باألمن . : تعب أمنت لما أقمت العدل بٌنهم

 : شبه العدل ببناء ٌقام . أقمت العدل

 :تعبٌر ٌوحً باالرتٌاح والرضا والسرور وهو نتٌجة لما قبله  فنمت قرٌر العٌن هانٌها

 براٌة ترفع فً السماء . : أسلوب نداء للتعظٌم ٌصور الشورى ٌا رافعا راٌة الشورى وحارسها
 ٌوحً بحرص سٌدنا عمر على تطبٌق الشورى  عطؾ حارسها على رافعا :

  : تشبٌه لسٌدنا عمر بالحارس الذي ٌدافع عن الشورى .  حارسها

 ., محبٌها جمع للكثرةخٌرا نكرة للعموم والشمول , دعاء لسٌدنا عمر  جزاك ربك خٌرا عن محبٌها :

 : ٌدل على أهمٌة الشورى وتبادل الرأي لتحقٌق الخٌر للببلد .  الببلد بهرأى الجماعة ال تشقى 

 : ٌدل على ضرر وخطورة االنفراد بالرأي ) االستبداد ( وٌإكد أهمٌة الحوار الرأي  ورأى الفرد ٌشقٌها
 بٌن الشطرٌن مقابلة توضح المعنى وتإكده . ـ 

 

 

 

 

 -أسبلة مجاب عنها :

 تواضع عمر كؤنه أحد الرعٌة . سري ؟: ما الذي أدهش عامل كٔس

ٌسٌر دون سبلح أو حرس أو خدم .  -ٌٕجلس وسط الرعٌة كؤنه واحد منهم .  -ٔ: ما مظاهر تواضع سٌدنا عمر ؟ٕس
 تاركا للزٌنة ومظاهر الترؾ  -ٖ

 فرس أن سٌدنا عمر لم ٌكن ٌحرسه الجنود أو الحراس مثل ملوك ال: ما الفرق بٌن عمر وملوك الفرس ؟ ـ ٖس

 عمر الفاروق ألنه فرق بٌن الحق والباطل ٌوم إسبلمه .: ما اللقب الذي اشتهر به سٌدنا عمر ؟ ولماذا ؟ ــ ٗس

 . مالتعبٌر الثانً أجمل ألنه شبه الجنود بالسور فً قوتهسورا من الجند ؟ –: أٌهما أجمل : جٌشا من الجند ٘س

أنه كان نابما دون حرس على األرض تحت ظل شجرة ٌلتحؾ  ري ؟ : ما دلٌل تواضع عمر ؟ ما الذي أدهش عامل كسٙس
 بثوب قدٌم .

 احترم وأكبر سٌدنا عمر واحتقر ملوك الفرس . : ما إحساس عامل كسري عندما رأى عمر فً هذا المنظر ؟ 7س

 ؟   مستؽرقا أفضل ألنها تدل على األمن واالطمبنان . أم نابما –: أٌهما أفضل رآها مستؽرقا 8س

قبل اإلسبلم كان شدٌدا ؼلٌظا وبعد اإلسبلم كان رحٌما عادال  وقال عنه ابن   : بم اشتهر عمر قبل اإلسبلم وبعده ؟9س
 مسعود كان إسبلمه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة . 

ألمن و العدل والشورى والرحمة ونتٌجة ذلك نشر ا: ما أهم المبادئ التى نشرها عمر وحكم بها وما نتٌجتها ؟ ٓٔس
 االستقرار وتقدمت الببلد . 

 كٌَ ٝأريع
 : أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ؟ ُٝٔخًح ؟  ّٔ

 ـ أهٔض حُؼيٍ أّ كٌٔض رخُؼيٍ . ٔ

 ـ ٗٔض ّٗٞ ه٣ََ حُؼ٤ٖ أّ ٗٔض ّٗٞ ٛخىة حُؼ٤ٖ . ٕ

 ـ ٣خ ٍحكؼخ ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ ٝكخٍٜٓخ أّ ٣خ ٍحكؼخ ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ . ٖ

 . ٟٝلٜٔخ ٝر٤ٖ أػَ ًَ ٜٓ٘ٔخ . : ُٝحٕ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ ر٤ٖ ٓ٘ـ٤ّٖٕ
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 رأى الفرد المستبد تشقى به الببلد أما رأى الجماعة تسعد به وترتقى .: ما الفرق بٌن رأى الفرد ورأى الجماعة ؟ٔٔس

 بالعدل تستقٌم أمور الناس وترتقى األمم وٌقوى الملك .  : العدل أساس الملك وضح ذلك ؟ٕٔس

برؼم الخبلؾ فً الرأي نتوصل إلى أفضل اآلراء التً تفٌد سد للود قضٌة وضح ذلك ؟ : الخبلؾ فً الرأي ال ٌفٖٔس
 المجتمع وٌظل الجمٌع متحابٌن .

 اإلعجاب بتواضع سٌدنا عمر وتعظٌم أخبلقه ومبادبه . : ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟ٗٔس

 على السعادة واالطمبنان . األول أفضل ألنه ٌدل هادئ العٌن ؟ –: أٌهما أجمل قرٌر العٌن ٘ٔس

 -ٖرأى الجماعة ال تشقى به الببلد .          -ٕالعدل أساس الملك .   -ٔ: ما القٌم التى ركز علٌها الشاعر ؟ ٙٔس
 السٌرة الحسنة للحاكم العادل مستمرة رؼم مرور السنٌن . -ٗالتواضع من صفات العظماء . 

راع صاحب كسرى أن رأى خلٌفة المسلمٌن عمر بن رضً هللا عنه ؟ :ما الذي راع صاحب كسرى عندما رأى عمر7ٔس
 الخطاب ٌنام تحت شجرة فً تواضع ببل حرس أو جند متجردا من كل مظاهر الزٌنة .

 :أٌن كان سٌدنا عمر ٌجلس عندما رآه صاحب كسرى ؟8ٔس
 رآه نابما على الثرى تحت شجرة كبٌرة ببل زٌنة أو حرس 

سٌدنا عمر :خلٌفة متواضع زاهد فً الدنٌا ٌحكم بٌن ر وبٌن كسرى كما تفهم من النص ؟ ــ :وازن بٌن سٌدنا عم9ٔس
الناس بالعدل ٌنام على الثرى تحت سجرة متجردا من الزٌنة والبهجة وٌرفع دابما راٌة الشورى وتبادل الرأي   كسرى 

 ته وحراسته .:ملك مستبد متكبر ٌعٌش فً قصر منٌع ٌحٌط به الجند من جمٌع الجهات لحماٌ

تعجب رسول كسرى مما رآه حٌث ٌعلم أن :ما أثر المنظر الذي شاهده  رسول كسرى كما فهمت من األبٌات ؟ ٕٓس
الملوك ٌخرجون فً مواكب عظٌمة تمنعهم من الناس ولكن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ٌخرج ببل حراسة فصؽر ملوك 

 مر فً عٌنٌه .الفرس وما لهم من جاه وسلطان فً عٌنٌه وعظم ع

العبلقة بٌن  : أمنت لما أقمت العدل بٌنهم ** فنمت نوم قرٌر العٌن هانٌها  * وضح العبلقة بٌن شطري البٌت .ٕٔس
 الشطرٌن : الشطر الثانً نتٌجة للشطر األول فالعدل سبب األمان واالطمبنان وراحة البال .

نام على الثرى تحت شجرة متجردا من الزٌنة واخدم لماذا؟ ــ :كٌؾ نام عمر رضى هللا عنه كما تفهم من األبٌات ؟وٕٕس
 واجند ملتفا ببردة بالٌة أمنا هادبا مرتاح البال  وذلك النتشار العدل بٌن الرعٌة وتطبٌق مبدأ الشورى .

 عندما ٌنشر العدل والمساواة بٌن الناس وٌطبق مبدأ الشورى .:متى ٌشعر الراعً باألمان وٌنام مطمبنا ؟ ٖٕس

بالعدل ٌنتشر األمن واألمان فٌرضى الجمٌع عن الحاكم  : للعدل والشورى أثر فً حٌاة الحاكم وضح ذلك . ــٕٗس
 وبالشورى تسعد األمة وتنهض وتتحقق السبلمة و ٌشعر الحاكم باالطمبنان وراحة البال .

ثرى تحت شجرة فى تواضع ببل ــ رآه نابما على ال: كٌؾ رأى صاحب كسرى سٌدنا عمر ؟ وما أثر ذلك علٌه ؟ ٕ٘س
 حراسة أو حاشٌة متجردا من مظاهر الزٌنة .  وأثر ذلك: عظم عمر رضً هللا عنه فً عٌنٌه واستصؽر ملوك الفرس .

, الذي هو مبدأ ٌتعمد على  الشورى مبدأ أرسىــ  ؟ الشاعر له دعا وبم ؟ األمة فً عمرأرساه  لمبدأ الذيا :مإٙس
  المبدأ هذا ٌحب من كل وعن الجزاء خٌر ذلك على هللا ٌثٌبه بؤن له ودعا ذ رأي الجماعة. المناقشة فً األمور وأخ

ٌقوي األمة وٌجعلها ترتقً  الجماعة رأياإلسبلم ٌدعو إلى الشورى وألن  ألنــ ؟ الشورى مبدأ عمر:لماذا أرسى 7ٕس
  ٌإدي لشقاء الببلد وتخلفها. الواحد رأي أما

 -: ع االمتحاناتمن واق مناقشة ابن عاصم

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 :   القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ٔغ ) ٍح٣ش ( ) ٍح٣خص ـ ٍإٟ ـ آٍحء ( ـ ؿٕـ ٠ٓخى ) حُؼيٍ ( ) حُوٞس ـ حُظِْ ـ حُـطَٓش (      ٔ

 ) د ( ح٧ٖٓ ٝحُؼيٍ أَٓحٕ ٓظالُٓخٕ . حَٗف ًُي ٖٓ هالٍ كٜٔي ُِز٤ظ٤ٖ . 

 ) ؿـ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ ) ك٘ٔض ّٗٞ ه٣ََ حُؼ٤ٖ ٛخ٤ٜٗخ ( 

 ُٔخًح ؟ ) ى ( أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ؟ ) ٣خ ٍحكؼخ ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ . أّ ٣خ ٍحكؼخ ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ ٝكخٍٜٓخ ( ؟ ٝ

 ) ٛـ ( ٟٝق أػَ حُؼَٔ رٔزيأ حٍُٟ٘ٞ ػ٠ِ حُلَى ٝحُٔـظٔغ ؟
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 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 ي الفرد ٌشقٌهارؼــم الخـبلؾ ورأ رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 ) أ ( ٛخص : َٓحىف ) ٣٘و٤ٜخ ( ٝ ٠ٓخى ) حُؼيٍ ( ٝؿٔغ ) ٍح٣ش ( 

 ) د ( ٓخ حُٔزيأ ح١ٌُ ٓخٍ ػ٤ِٚ ػَٔ ك٢ كٌٔٚ ًٔخ طلْٜ ٖٓ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ؟ 

 ) ؿـ ( ) أهٔض حُؼيٍ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ ٌٛح حُظؼز٤َ ؟ 

 نٌهـافٌه الجبللة فً أسمى معا رآه مستؽرقا فً نومه فـــــــــــرأى

 ببردة كاد طول العهد ٌبلٌهـــا فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتمبل

 :   القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مرادؾ ) العهد ( ) المٌثاق ـ الزمن ـ الوعد ( ٕـ مضاد ) أسمى ( ) أعلى ـ أجمل ـ أدنى (     ٔ

 ) ب ( اشرح البٌتٌن بؤسلوبك .
 ٌتٌن مظهرا جمالٌا ووضحه . ) جـ ( استخرج من الب

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 رؼــم الخـبلؾ ورأي الفرد ٌشقٌها رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 ـ قابل األبٌات ) أحمد شوقً ـ حافظ إبراهٌم ـ إٌلٌا أبو ماضً (ٔ:   القوسٌن بٌن مما صحٌحةال اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مضاد ) تشقى ( ) تحزن ـ تتعب ـ تسعد ( ٖـ مرادؾ ) أقمت ( ) حققت ـ أردت ـ نهضت (                   ٕ

 ) ب ( تحدثت األبٌات عن بعض صفات عمر . وضح أهمها . 
ا راٌة الشورى وحارسها ( ؟ ) جـ ( ما الجمال ف  ً ) ٌا رافعا

 ) د ( هات من النص ما ٌدل على ) تجرد عمر من مظاهر الترؾ والزٌنة رؼم أنه أمٌر المإمنٌن ( 

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 محبٌها جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 رؼــم الخـبلؾ ورأي الفرد ٌشقٌها رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 :   القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مضاد ) أمنت ( ) اطمؤننت ـ سعدت ـ خفت (ٕـ مرادؾ ) جزاك ( ) منعك ـ أعطاك ـ حرمك (    ٔ

 :ٌؤتً فٌما صحٌحة الؽٌر العبارات أمام)×(  خطؤ بلمةوع الصحٌحة العبارات أمام( √) عبلمة ضع) ب ( 
 ـ ) ٌا رافعا ... ( دعاء لعمر .      )       ( ٕ                ـ لقب حافظ إبراهٌم بشاعر النٌل .    )      ( ٔ

 حه . ) د ( فً ) راٌة الشورى ( جمال وض                             ) جـ ( للعدل آثار عظٌمة . وضح ذلك .

 فٌه الجبللة فً أسمى معانٌهـا رآه مستؽرقا فً نومه فـــــــــــرأى

 ببردة كاد طول العهد ٌبلٌهـــا فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتمبل

 من األكاسر والدنٌا بؤٌدٌهـــــا فهان فً عٌنه ما كان ٌكبــــــــره

 ٧ًخَٓس(؟ٓخ َٓحىف )ٓٔظـَهخ( ٝٓخ ٠ٓخى )حُـالُش(؟  ٝٓلَى ) ح ) أ ( 

 ٤ًق ٍأ١ ٍٍٓٞ ًَٟٔ ػَٔ رٖ حُوطخد؟ ٝٓخ أػَ ًُي ػ٤ِٚ؟ ) د ( 

 ٍأٟ ك٤ٚ حُـالُش(ـ ٓٔظـَهخ ك٢ ٗٞٓٚ  -ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ: ) كٜخٕ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٓخ ًخٕ ٣ٌزَٙ ) ؿـ ( 

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها وحــارسـها ٌا رافعـا راٌة الشـورى

 رؼــم الخـبلؾ ورأي الفرد ٌشقٌها رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 ٛخص ٠ٓخى) أٓ٘ض( ٝؿٔغ ) حُـٔخػش( َٝٓحىف )٣٘و٤ٜخ( ك٢ ؿَٔ طخٓش. ) أ ( 
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 ٓخ أػَ ػيٍ ػَٔ ػ٤ِٚ؟ ٝٓخًح هخٍ ٍٍٓٞ ًَٟٔ ػ٘ٚ؟) د (  

 ٍأ١ حُـٔخػش ال ط٘و٠ حُزالى رٚ( –ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ ) ك٘ٔض ه٣ََ حُؼ٤ٖ ٛخ٤ٜٗخ  ٓخ حُـٔخٍ ) ؿـ ( 

 فٌه الجبللة فً أسمى معانٌهـا رآه مستؽرقا فً نومه فـــــــــــرأى

 ببردة كاد طول العهد ٌبلٌهـــا فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتمبل

 دٌهـــــامن األكاسر والدنٌا بؤٌ فهان فً عٌنه ما كان ٌكبــــــــره

 ـ ؿٔغ ) رَىس ( ....................ٕـ ٓلَى ) ح٧ًخَٓ ( ........................... ٔ) أ ( أًَٔ : 

 ) د ( ٤ًق ٝؿي ٍٍٓٞ ًَٟٔ ٤ٓيٗخ ػَٔ ؟ ٝػالّ ٣يٍ ًُي ؟ 

 ٖ ) ٛخٕ ـ ٣ٌزَٙ ( ؟ ) ى ( ٓخ حُؼالهش ر٤           ( ؟  ك٤ٚ حُـالُش ك٢ أ٠ٔٓ ٓؼخ٤ٜٗـخ) ؿـ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هُٞٚ ) ٍأٟ 

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 رؼــم الخـبلؾ ورأي الفرد ٌشقٌها رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 ـ ٠ٓخى ) حُؼيٍ ( ) حُوٞس ـ حُظِْ ـ حُـطَٓش (  ٔ:   القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر

 ـ ٓؼ٠٘ ) ه٣ََ حُؼ٤ٖ ( ) ٓٔظوَ حُؼ٤ٖ ـ ٍَٓٔٝ ـ ىحٓغ حُؼ٤ٖ ( ٖـ ؿٔغ ) ٍح٣ش ( ) ٍح٣خص ـ ٍإٟ ـ آٍحء (     ٕ

 ) د ( كيىص ح٧ر٤خص حُٔخروش هخػيط٤ٖ ُِلٌْ ح٤ُِْٔ . كٔخ ٛٔخ ؟ 

 ٞري .) ؿـ ( حَٗف ح٧ر٤خص رؤِٓ

 ) ى ( ٟٝق حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ ) ٣خ ٍحكؼخ ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ ( ؟ 

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 ؿٔغ ) ٍح٣ش ( ..................ـ ٕـ ٠ٓخى ) أٓ٘ض ( .................. ٔ) أ ( أًَٔ : 

 ) د ( ًًَص ح٧ر٤خص هخػيط٤ٖ ُِلٌْ ح٤َُٗي كيىٛٔخ ٟٝٝق أػَٛٔخ . 

 ) ؿـ ( ٣خٍحكؼخ ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ . ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ؟ ٝٓخًح ٣ل٤ي ؟ 

 حًظذ ٓٔخ طللع ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ . حُظ٘خٍٝ ك٢ ح٧َٓ ٝح٧هٌ رَأ١ حُـٔخػش ك٤ٚ ه٤َ ٨ُٓش .ى ( ) 

 ات الكتاب المدرسًتدرٌب

 فنمت نوم قـرٌر العـــٌن هانٌها أمنـــت لما أقمــت العـــدل بٌنــهم

 جــــــزاك ربــك خــٌرا عـن محبٌها ٌا رافعـا راٌة الشـورى وحــارسـها

 رؼــم الخـبلؾ ورأي الفرد ٌشقٌها رأي الجـماعــة ال تشــقــى الببلد به

 

 

 

 

 بٌن الرعٌة عطبل وهو راعٌهــــا عمــــراوراع صاحب كسري أن رأى 
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 سورا من الجند واألحراس ٌحمٌها وعهده بملوك الفرس أن لهـــــــا

 فٌه الجبللة فً أسمى معانٌهـــــا رآه مستؽرقا فً نومه فـــــــــرأى

 

 

 

 

 

 -حُِـ١ٞ :حُٔؼـْ 

 الجمع : سبلمٌات  ()   –الصؽٌر فى الجسم  ءالشًعقلة األصبع , و ٌقصد بها  ُسبلمى

 )  الجمع : صدقات  ( –ما ٌعطى على وجه القرابة هلل ال المكرمة  صدقة

 تختفً وتؽرب× تشرق  ططِغ

 (, تجور , تجحؾ , ) المضاد : تظلم  وتصلح تنصؾ , تقٌم العدل تعدل

 تخذل طظَى ٝ x تساعد , تقوى تعٌن

 كل ما ٌدب على األرض ) الجمع : دواب ( دابة

 طٔخػيٙ ك٢ ًٍٞرٜخ ٚ ػ٤ِٜخطلِٔ

 ) الجمع : أمتعة ( اقتنابه فًكل ما ٌنتفع به و ٌرؼب  متاعه

 الكلمة الصالحة النافعة ) المضاد : الكلمة الخبٌثة ( الكلمة الطٌبة

 من أعمال البر ) حفظ ( : الثانًالدرس 
  حدٌث شرٌؾ                                         

  

 نصوص 
 ه٤ْ ِٝٓٞى  :   الوحدة األولى
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 , و خطوات (ى ) الجمع : خط المشًما بٌن القدمٌن عند  هً خطوة

 النفع xالضرر األذى :  ) المضاد :  تقربه  ( تبعده تمٌط األذى

مدة طوٌلة , وروى الكثٌر من  النبً( من كرام الصحابة , الزم  األزديهو ) عبدالرحمن بن صخر  أبو هرٌرة
 حدٌثه

 

 أهم ما ٌرشد إلٌه الحدٌث

نعم هللا عز وجل على اإلنسان أكثر من أن تعد وأن تحصى وفى هذا الحدٌث الشرٌؾ ٌوضح لنا النبً صلى هللا علٌه وسلم 
ة شكر هللا عز وجل على بعض نعمه فٌخبرنا صلى هللا علٌه وسلم أن كل ٌوم ٌمر على اإلنسان فعلٌه أن ٌتصدق بصدقة كٌفٌ

 تقابل كل عضو من أعضابه 
والنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌذكر لنا أمثلة لهذه الصدقات لٌبٌن لنا أن الصدقة ال تقتصر على إنفاق المال فقط , ومن هذه 

 الصدقات :
 لعدل بٌن الناس بالصلح بٌنهم أو الحكم بالعدل وإنصاؾ المظلوم .ا -ٔ
 مساعدة اآلخرٌن كؤن تعٌن إنسانا فً حمل متاعه أو تساعد كبٌر السن فً عبور الطرٌق . -ٕ
 كالحدٌث مع الناس كلمة طٌبة فً ؼاٌتها و كذكر هللا وتبلوة القرآن كلمة طٌبة فً ذاتهاالكلمة الطٌبة : وهى نوعان :  -ٖ

  وشهادة الحق واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر . بكبلم طٌب بقصد إسعادهم 
 إلى الصبلة : فكل خطوة ٌخطوها اإلنسان إلى الصبلة ترفعه درجة وتحط عنه خطٌبة . المشً -ٗ
 إماطة األذى عن الطرٌق , فإبعاد ما ٌإذى الناس عن الطرٌق صدقة سواء أكان حجرا أم شوكا أو قشر موز . -٘

 من جمال التعبٌر

 : تعبٌر ٌفٌد االستمرار وضرورة المداومة على هذه الطاعات .  كل ٌوم تطلع فٌه الشمس

 : تشبٌه للكلمة الطٌبة بالمال الذي نتصدق به وفٌه بٌان ألثر الكلمة الطٌبة فً الناس  الكلمة الطٌبة صدقة

 توحً بكثرة وجوه الخٌر وضرورة التصدق شكرا هلل  و: تفٌد الشمول والعموم لجمٌع أجزاء الجسم  ُكلُّ ُسبلََمى
تِهِ  ُجلَ فًِ َدابَّ  . تعبٌر ٌبٌن أهمٌة التعاون فً الحٌاة:  الرَّ

 نكرة تفٌد الشمول والعموم فهً تشمل كل أنواع الصدقات . َصَدَقٌة :

ِن َصَدَقٌة تَ  ٌْ َن اْثَن ٌْ  . العدل : تفصٌل بعد إجمال وتعبٌر ٌدل على أهمٌة إقامةْعِدلُ َب

تِِه َصَدَقٌة   تفٌد كل ما ٌستخدمه اإلنسان للتنقل : فًِ َدابَّ

َها َمَتاَعُه َصَدَقةٌ  ٌْ  : تعبٌر ٌحث على التعاون ومساعدة اآلخرٌن .َتْرَفُع لَُه َعلَ

بَلِة َصَدَقةٌ ب  : تعبٌر ٌحث على مداومة المشً إلى الصبلة.  ُكلِّ ُخْطَوٍة َتْمِشٌَها إلَى الصَّ

ِرٌِق َصَدَقةٌ ُتمِ   : ٌحث على سبلمة الطرٌق ونظافته والمحافظة على البٌبة. ٌُط األَذى َعِن الطَّ

 . وأثرها فً حٌاتنا : للتوكٌد على أهمٌتها تِْكَراْر َصَدَقةٌ 

 :أفعال مضارعة للتجدد واالستمرار.    َتْطلُُع/َتْعِدلُ/َُتِعٌُن/َتْحِملُُه/َتْرَفُع/َتْمِشٌَها/َوُتِمٌُط 

 

 

 

 

 

 كٌَ ٝ أريع
 ٤ُٖ ٌَُ ٗٞع : ط٘ٞػض حُٜيهخص ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ر٤ٖ حُو٤ُٞش ٝحُلؼ٤ِش . ٟٝق ٓغ ًًَ ٓؼخ ّٔ

 : ُْ ًخٕ حُظؼز٤َ حُ٘ز١ٞ أىم ك٤ٔخ ٢ِ٣ : ّٕ

 ـ طؼيٍ ر٤ٖ أػ٤ٖ٘ ٛيهش ـ طِٜق ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٛيهش 

 ـ ط٢٤ٔ ح٧ًٟ ػٖ حُط٣َن ـ طزؼي ح٧ًٟ ػٖ حُط٣َن .

 ـ حٌُِٔش حُط٤زش ٛيهش ـ حٌُِٔش حُط٤زش ٝحؿزش . 

 : ػَِ ُٔخ ٢ِ٣ : أ ـ طٌَحٍ ًِٔش ٛيهش ك٢ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ .ّٖ

 ٤ٌَ٘ ًِٔش ٛيهش ك٢ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ د ـ ط
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 -أسبلة مجاب عنها :

أبو هرٌرة عبد الرحمن بن صخر األزدي من كرام الصحابة الزم النبً مدة طوٌلة ,    ماذا تعرؾ عن راوي الحدٌث؟  -ٔ
 وروى الكثٌر من أحادٌثه , وكنً بذلك ألنه كان ٌحمل هرة صؽٌرة وٌرفق بها.

 خٌر والبر للناس .أنواع ال ؟ما الفكرة األساسٌة التً ٌتحدث عنها النص  -ٕ

 مفصبلا وعظمة . ٖٓٙ  ما عدد عظام اإلنسان ومفاصله ؟ -ٖ

 كل ما ٌقدمه اإلنسان على وجه القربى هلل ولٌس تفضبلا منه على أحد.  -ماذا نعنً بالصدقة؟ -ٗ

 أوقات السر قبل الجهر وفً األٌام المباركة . -؟ما األوقات التً ٌحسن التصدق فٌها-٘

 شكر مستحب. -ٕشكر واجب.             -ٔ    ن .. وضحهما؟الشكر نوعا -ٙ

عدم استعمال األعضاء فً معصٌة هللا بل استعمالها فً أداء الواجبات وبذلك ٌإدي  -ما المقصود بالشكر الواجب ؟   -7
 الشكر الواجب علٌه .

الفعلٌة والمالٌة والقٌام بنوافل العبادات القٌام بؤنواع الصدقات المستحبة القولٌة و -ما المقصود بالشكر المستحب؟  -8
 المتنوعة.

مثل ذكر هللا. كلمة طٌبة فً ؼاٌتها كالتحدث مع الناس  كلمة طٌبة فً ذاتها؟  للكلمة الطٌبة نوعان .. وضحهما -9
 .وشهادة الحق واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر لنصحهم وإدخال السرور علٌهم 

 بحب الناس ومودتهم والبر بهم والقناعة واألخبلق الطٌبة. -اة سعٌدة؟ كٌؾ ٌمكنك أن تحٌا حٌ -ٓٔ

ٌحبه الناس وٌرضى هللا عنه فٌسعد فً الدنٌا وٌفور بالجنة فً  -ما جزاء من ٌفعل الخٌر فً الدنٌا واآلخرة ؟  -ٔٔ
 اآلخرة.

راا, رجبلا أو امرأة ٌمكنه فعل الصدقات ال, فكل إنسان سواء كان كبٌراا أو صؽٌ -هل ٌرتبط فعل الصدقات بسن معٌنة ؟ -ٕٔ
 حتى ٌرضى هللا عنه.

 ٌصبح المجتمع متعاونا ٌسوده العدل واالحترام والحب واإلٌمان . ؟ما أثر انتشار أعمال الخٌر فً المجتمع -ٖٔ

  : فهً تنهى عن الفحشاء والمنكر والبؽً . صبلح الفرد ؟ما أثر الصبلة فً صبلح اإلنسان والمجتمع -ٗٔ
 : فهً تجعله متماسكاا قوٌاا ٌخشى ربه وٌرعاه . صبلح المجتمع

 صدقات قولٌة : اإلصبلح بٌن المتخاصمٌن والكلمة الطٌبة  -أذكر أمثلة الصدقات القولٌة والصدقات البدنٌة ؟  -٘ٔ
 صدقات بدنٌة : مساعدة اآلخرٌن والمشً إلى الصبلة وإبعاد األذى عن الطرٌق . -

 -ٖ           المحافظة على الصبلة -ٕ  حسن التعامل مع اآلخرٌن -ٔ؟مستفادة من الحدٌث الشرٌؾما الدروس ال -ٙٔ
                شكر هللا على نعمه -ٙ  إعانة المحتاجٌن     -٘         الكلمة الطٌبة  -ٗ       اإلصبلح بٌن الناس بالعدل

 على البٌبة. المحافظة -8                   تؤمٌن سبلمة الناس  -7

 تعددت أنواع الصدقات فً الحدٌث بٌن بدٌنة وقولٌة. بٌن كل نوع من خبلل الحدٌث؟ 
 مساعدته لحمل متاعه علٌها. وأمساعدة اإلنسان لٌركب دابته,  ـ ٔ     الصدقات البدنٌة مثل:

 ق الناس . ـ إبعاد األذى عن طرٌٖـ المشً إلى الصبلة , فكل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطٌبة . ٕ 
  واألمر بالمعروؾ ـ الكلمة الطٌبة كذكر هللا ٕـ اإلصبلح بٌن المتخاصمٌن والحكم بالعدل ٔ:   الصدقات القولٌة مثل

ٌدعو الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث إلى التعاون  ألي شًء ٌدعو الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث؟
عاملة الحسنة فً القول والفعل, حتى ٌتحقق للمجتمع الحب والسبلم والتنمٌة.والبر بٌن الناس, وذلك عن طرٌق الم

  

ٌمكن للمسلم أن ٌقضى ما علٌه من صدقات دفعة  ؟كٌؾ ٌمكن أن نقضى ما علٌنا من صدقات بدون فعل كل هذه األمور
جب أن ٌخرجها اإلنسان واحدة عن طرٌق صبلة الضحى التً تعطً اإلنسان ثبلثمابة وستٌن صدقة هً عدد الصدقات الوا

 كل ٌوم.

 -: من واقع االمتحانات مناقشة ابن عاصم

َبُة َصَدَقٌة, َوبُِكلِّ ُخْطَوٍة َتمْ  ٌِّ ِشٌَها إَلى عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " اْلَكلَِمُة الطَّ
رِ  بَلِة َصَدَقٌة, َوُتِمٌُط اأْلََذى َعِن الطَّ ٌِق َصَدَقٌة "الصَّ  
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 :   القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
ـ ٕ                                                                                   ـ معنى ) تمٌط ( ) تضع ـ ترفع ـ تثبت (  ٔ

 مضاد ) الطٌبة ( ) الردٌبة ـ الخبٌثة ـ الصالحة ( 
 صدقات التً وردت فً الحدٌث الشرٌؾ ؟ ) ب ( ما أنواع ال

 ) جـ ( ما الجمال فً ) الكلمة الطٌبة صدقة ( ؟ 
 :ٌؤتً فٌما صحٌحة الؽٌر العبارات أمام)×(  خطؤ وعبلمة الصحٌحة العبارات أمام( √) عبلمة ) د ( ضع

 )     (       ـ وجدت امرأة عجوزا ال تستطٌع عبور الشارع ال أساعدها حتى ال أتؤخر عن مدرستً .    ٔ
 ـ أساعد كل إنسان إذا طلب منً المساعدة بصرؾ النظر عن دٌانته .                               )      ( ٕ

ْومٍ  ٌَ ِه َصَدَقٌة ُكلَّ  ٌْ اِس َعلَ  َتْطلُُع عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " ُكلُّ ُسبَلَمى ِمْن النَّ
َها فٌِ ٌْ تِِه َفَتْحِملُُه َعلَ ُجلَ فًِ َدابَّ ِن َصَدَقٌة, َوُتِعٌُن الرَّ ٌْ َن اْثَن ٌْ ْمُس؛ َتْعِدلُ َب " ...ِه الشَّ  

  ـ جمع ) سبلمى ( ) سبلمٌات ـ سبلمات ـ سلمات ( ٔ  : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مرادؾ ) تعٌن ( ) تحمل ـ تمنع ـ تساعد (ٖ       مضاد ) تعدل ( ) تحقق ـ تظلم ـ تحكم (        ـ ٕ

 ) ب ( للصدقة أبواب كثٌرة . اذكرها كما فهمت من الحدٌث الشرٌؾ . 
 ) جـ ( ما الجمال فً قول الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ) كل ٌوم تطلع فٌه الشمس ( ؟ 

 .......) د ( أكمل : تنكٌر صدقة أفاد ................................
 ) هـ ( السعً إلى الصبلة والحفاظ على الطرٌق من أعمال البر . ـ اكتب من الحدٌث ما ٌعبر عن هذا المعنى . 

َبُة َصَدَقٌة, َوبُِكلِّ ُخْطَوٍة َتمْ  ٌِّ ِشٌَها إَلى عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " اْلَكلَِمُة الطَّ
بَلةِ  ِرٌِق َصَدَقٌة " الصَّ َصَدَقٌة, َوُتِمٌُط اأْلََذى َعِن الطَّ  

 ) أ ( ضع اإلجابة الصحٌحة مكان النقط فٌما ٌلً : 
 ـ المراد بـ ) األذى ( ...........................ٕـ معنى ) تمٌط ( .......................... ٔ

ا ٌعود على صاحبه بالٔ) ب (   خٌر . اشرح ذلك فً ضوء فهمك للحدٌث الشرٌؾ . ـ العمل الطٌب مهما كان صؽٌرا
 ـ لماذا ٌعتبر قطع الطرٌق من األذى والمنكرات ؟ ٕ

 ) جـ ( ) والكلمة الطٌبة صدقة ( ما الجمال فً هذا القول الكرٌم ؟ 

َبُة َصَدَقةٌ  ٌِّ , َوبُِكلِّ ُخْطَوٍة َتْمِشٌَها إَلى عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " اْلَكلَِمُة الطَّ
ِرٌِق َصَدَقٌة " بَلِة َصَدَقٌة, َوُتِمٌُط اأْلََذى َعِن الطَّ  الصَّ

 ـ مضاد ) الطٌبة ( ) الردٌبة ـ السٌبة ـ العمٌقة ـ الخبٌثة ( ٔ  : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مرادؾ ) تمٌط ( ) تزٌل ـ تثبت ـ تبعد ـ األولى والثالثة ( ٖ ـ األطراق ( جمع ) الطرٌق () المطارق ـ الطرقات ـ الطرقـ ٕ

 ) ب ( بٌن من خبلل الفقرة السابقة بعض صور الصدقات . 
 ) جـ ( اذكر أمثلة للكلمة الطٌبة . 

 ) د ( ) الكلمة الطٌبة صدقة ( ما التصوٌر فً العبارة ؟ 

سبلمى من الناس علٌه صدقة , كل ٌوم تطلع فٌه الشمس تعدل بٌن اثنٌن  قال رسول هللا " صلى هللا علٌه وسلم" : " كل
 صدقة "

 ؟ .........................تعد ) مضاد وما...................سبلمى ) جمع وما ...............الصدقة  ــب المراد ما - أ

 ؟ ) الشمس فٌه تطلع ٌوم كل ( وسلم علٌه هللا صلى – قوله من تفهم ماذا  -ب
 للحدٌث فهمك خبلل من ذلك وضح . فقط المال إنفاق على الصدقة تقتصر ال - ج
 ؟ ) صدقة اثنٌن بٌن تعدل ( فى الجمال ما - د

 الطرٌق عن األذى وتمٌط , صدقة الصبلة إلى تمشٌها خطوة وكل , صدقة الطٌبة والكلمة :وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال
 " صدقة

 ...........................  الطٌبة : ومضاد......................وجمع , ......................طتمٌ : مرادؾ ما  -أ
ا الحدٌث ذكر - ب  . الطٌبة للكلمة أمثلة اذكر -ج                             . وضحها . للصدقة صورا
 ؟ ولماذا ؟ الخٌر أعمال وسلم علٌه هللا صلى النبً شبه بم  -د



 9ٕٔٓالثانً الفصل الدراسً           اللؽة العربٌة          الصؾ األول اإلعدادي      سلسلة ابن عاصم      

 13  مركز النور لخدمات الكمبٌوتر و اإلنترنت ـ  تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد 

 ات الكتاب المدرسًتدرٌب

ْومٍ  ٌَ ِه َصَدَقٌة ُكلَّ  ٌْ اِس َعلَ  َتْطلُعُ  عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " ُكلُّ ُسبَلَمى ِمْن النَّ
ْمُس؛ َتْعِدلُ بَ  نَ فٌِِه الشَّ ُجلَ فًِ  ٌْ ِن َصَدَقٌة, َوُتِعٌُن الرَّ ٌْ تِهِ اْثَن َبُة َفَتْحِملُُه عَ  َدابَّ ٌِّ َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة, َواْلَكلَِمُة الطَّ ٌْ َها أَْو َتْرَفُع لَُه َعَل ٌْ لَ

ِرٌِق َصَدَقٌة " بَلِة َصَدَقٌة, َوُتِمٌُط اأْلََذى َعِن الطَّ  َصَدَقٌة, َوبُِكلِّ ُخْطَوٍة َتْمِشٌَها إَلى الصَّ

 

 

 

ْوٍم َتْطلُُع عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  ٌَ ِه َصَدَقٌة ُكلَّ  ٌْ اِس َعلَ  علٌه وسلم: " ُكلُّ ُسبَلَمى ِمْن النَّ
َها أَْو َتْرَفُع  ٌْ تِِه َفَتْحِملُُه َعلَ ُجلَ فًِ َدابَّ ِن َصَدَقٌة, َوُتِعٌُن الرَّ ٌْ َن اْثَن ٌْ ْمُس؛ َتْعِدلُ َب َها َمَتاَعهُ فٌِِه الشَّ ٌْ  لَُه َعَل

 

 

ْوٍم َتْطلُُع  عن أبى هرٌرة رضى ٌَ ِه َصَدَقٌة ُكلَّ  ٌْ اِس َعلَ هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " ُكلُّ ُسبَلَمى ِمْن النَّ
َها أَْو َتْرَفُع  ٌْ تِِه َفَتْحِملُُه َعلَ ُجلَ فًِ َدابَّ ِن َصَدَقٌة, َوُتِعٌُن الرَّ ٌْ َن اْثَن ٌْ ْمُس؛ َتْعِدلُ َب  َها َمَتاَعهُ لَُه َعَلٌْ فٌِِه الشَّ

 



 9ٕٔٓالثانً الفصل الدراسً           اللؽة العربٌة          الصؾ األول اإلعدادي      سلسلة ابن عاصم      

 14  مركز النور لخدمات الكمبٌوتر و اإلنترنت ـ  تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد 

  
 
 
 
 

 

 مكانة كرة القدم :

جذب قلوب وعقول الناس . وعندما ٌبدأ الحدٌث عن بطوالت عالمٌة مثل  فًال شك أن كرة الفدم تحتل المرتبة األولى 

لٌ )كؤس العالم( أو قارٌة مهمة مثل )كؤس األمم األوربٌة أو أمرٌكا البلتٌنٌة( ٌتفرغ الناس للحدٌث عن كرة القدم , وك

 ٌشجع الفرٌق الذى ٌحبه . 

 تنفٌرصرؾ   xشد  جذب  المكانة , المنزلة)ج( مراتب  المرتبة  تستولً, تتبوأ , تؤخذ  تحتل 

ٌنشؽل ,   xٌعكؾ , ٌنكب  ٌتفرغ 

 ٌنصرؾ ٌتقاعس 

أفرقة جماعة ,) ج (  الفرٌق  على مستوى القارة  قارٌة 

 وفرقاء أفرقاء فروق

 مخاطر التعصب :

ا للمخاطر الصحٌة وقد قدمت م , حٌث أثبتت  الكرويتنتج عن التعصب  التًنظمة الصحة العالمٌة عدة نصابح تجنبا

ٌُزٌد من إفرازات  الدراسات الطبٌة أن الجو المشحون بالحماس , واالهتمام واالنفعال  والتوتر الذى ٌصاحب المبارٌات 

ا األدرنالٌنٌزداد إفراز هرمون ) تالًوبالهرمونات التوتر من الؽدد الصماء إلى الدورة الدموٌة ,  ( والذى ٌإدى دورا

ا فى ضبط مستوى السكر   الدم ومعدل ضؽط الدم . فًمهما

ا من سرعة ضربات القلب وتجلط الشراٌٌن , مما قد ٌإدى   النهاٌة إلى السكتة القلبٌة . فًوٌزٌد أٌضا

شلل نصفى خاصةا لدى األفراد الذٌن ٌعانون  أو عصبًبعض الحاالت إلى حدوث عجز  فًكذلك ٌمكن أن ٌإدى التوتر 

 أمراض القلب والسكر . فً وراثًمن تارٌخ 

المجتمع , كما أن بعض  فًله خطورة شدٌدة , حٌث إنه ٌنشر حالة من الفوضى والعنؾ  الكرويكما أن التعصب 

ا طوٌلة   عمالهم وكسب عٌشهم .متابعة مبارٌات كرة القدم حتى على حساب أ فًالمتعصبٌن لفرقهم ٌقضون أوقاتا

ا  ا   x ابتعادا وتفادٌا تجنبا  التسامح, اللٌن× التشدد  التعصب  أخطار ) م ( خطر  مخاطر  تقربا

 الخالً  x المملوء المشحون  والجواء )ج( األجواء الوسط  الجو  نفت   xأكدت  أثبتت 

 الفتور× االندفاع شدة  الحماس 

 , التراجع

× اب االنفعال واالضطر التوتر

 الهدوء

 ٌرافق  ٌصاحب 

 ضعؾ  عجز  معدل , نسبة  مستوى  انفبلت  xسٌطرة وتحكم  ضبط 

 ورثه بعضهم عن بعض وراثً:  ٌقاسون وٌتؤلمون  ٌعانون  تعطل , توقؾ  شلل 

 : الكرويعبلج التعصب 

رٌاضة تنشط الجسم والعقل , فال المشًوعبلج هذه الحالة ٌبدأ من الدعوة إلى ممارسة الرٌاضة وممارستها وأبسطها 

وأهمٌة ممارسة الرٌاضة دون تعصب ضرورة ُملَِحة . فمن حقك أن تستمتع بمشاهدة المبارٌات بؤنواعها المختلفة ,  .

 ولكن دون تعصب حتى تترسخ الروح الرٌاضٌة العالٌة التى تحقق المتعة والصحة .

 مشاهدة  متابعة  اللٌن×ة الشدة والقسو العنؾ  النظام   xاالضطراب والشؽب  القوضى 

 مستمرةضرورٌة ,  ملحة:  أصعبها  xأٌسرها , أقلها  أبسطها  انقطاع وتعطل×مزاولة  ممارسة

 المرض  xالعافٌة  الصحة  اللذة  المتعة  تتزعزع   x تثبت تترسخ

ا نشجع بؤخبلق كرٌمة  ٌَّ  الدرس الثالث : ه
  : قٌم وسلوك    الوحدة األولى
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 -أسبلة مجاب عنها :

 ذب قلوب الناس وعقول الناسكرة القدم تحتل المرتبة األولى فً ج ما مكانة الكرة عند الناس ؟ -ٔ

 تفٌد شدة االهتمام بالكرة وشدة التعلق بها  ما قٌمة عطؾ قلوب علً عقول ؟ -ٕ

عندما ٌبدأ الحدٌث عن بطوالت عالمٌة مثل ) كؤس العالم ( أو قارٌة مهمة مثل كؤس   متى ٌبلػ هذا االهتمام ذروته ؟  -ٖ

 البلتٌنٌة ٌتفرغ الناس للحدٌث عن كرة القدم وكلا ٌشجع الفرٌق الذي ٌحبه األمم األوربٌة أو األمم اإلفرٌقٌة أو أمرٌكا 

قدمت منظمة الصحة العالمٌة عدة نصابح تجنبا للمخاطر  ماذا فعلت منظمة الصحة العالمٌة لمواجهة خطر التعصب ؟ -ٗ

 التً تنتج عن التعصب الكروي

أن الجو المشحون بالحماس واالهتمام واالنفعال والتوتر الذي أثبتت الدراسات الطبٌة  ما خطورة التعصب الكروي ؟  -٘

ٌزٌد إفرازات هرمونات التوتر من الؽدد الصماء إلً الدورة الدموٌة وبالتالً ٌزداد إفراز  ٌإدى إلى: ٌصاحب المبارٌات 

ٌد أٌضا من سرعة هرمون ) األدرٌنالٌن ( والذي ٌإدي دورا مهما فً ضبط مستوى السكر فً الدم ومعدل ضؽط الدم وٌز

ضربات القلب وتجلط الشراٌٌن مما ٌإدي فً النهاٌة إلً السكتة القلبٌة كذلك ٌمكن أن ٌإدي فً بعض الحاالت إلً حدوث 

 عجز عصبً أو شلل نصفً خاصة لدى األفراد الذٌن ٌعانون من تارٌخ وراثً فً أمراض القلب والسكر

 ن فً أسرتهم مثل األب أو األم من ٌعانً من هذا المرضأي أما المقصود بالتارٌخ الوراثً للمرض ؟  -ٙ

 ٌإدي إلى الفوضى والعنؾ وإهدار الوقت وتعطل العمل الكروي اجتماعٌا ؟ما مخاطر التعصب   -7

عبلج هذه الحالة ٌبدأ من الدعوة لممارسة الرٌاضة وأبسطها المشً فالرٌاضة تنشط  كٌؾ ٌمكن عبلج هذه الحالة ؟  -8

 وتشجٌع الرٌاضة دون تعصب وترسٌخ الروح الرٌاضٌة العالٌة .ل الجسم والعق

من حقك أن تستمتع بمشاهدة المبارٌات بؤنواعها المختلفة ولكن دون  ما أهمٌة ممارسة الرٌاضة دون تعصب ؟  -9

 . تعصب حتى تترسخ الروح الرٌاضٌة العالٌة التً تحقق المتعة والصحة

ٌإدي إلى خلل فً مستوي السكر فً الدم وخلل فً ضؽط  -ٔن التعصب الكروي ؟ما المخاطر الصحٌة الناجمة ع -ٓٔ

 ٌزٌد من سرعة ضربات القلب وتجلط الشراٌٌن     -ٌٖإدى التوتر إلى حدوث عجز عصبً أو شلل نصفً  -ٕالدم 

 قد ٌإدي فً النهاٌة إلى السكتة القلبٌة  -ٗ

 تجنب المخاطر الصحٌة الناجمة عن التعصب الكروي.أوصت بما الذي أوصت به منظمة الصحة العالمٌة ؟ -ٔٔ

حٌث ٌساعد على سرعة ضربات القلب وتجلط الدم مما ٌإدي إلى صب الكروي إلى السكتة القلبٌة ؟كٌؾ ٌإدي التع -ٕٔ

 توقؾ القلب وعدم القدرة على العمل .

 الرٌاضة تقوي الجسم وتنشط العقل وتهذب السلوك ما فابدة الرٌاضة ؟  -ٖٔ

زٌادة إفراز  -ٔالجو الشحون بالحماس فً المبارٌات ٌإدي إلى : ما أثر الجو المشحون بالحماس فً المبارٌات ؟  -ٗٔ

 ٌإدي إلى السكتة القلبٌة  -ٗ   زٌادة ضؽط الدم   -ٖ  سرعة ضربات القلب وتجلط الشراٌٌن -ٕ  هرمون األدرنالٌن 

 ؟ ٌإدي إلى حدوث عجز عصبً أو شلل نصفً  ما أثر التعصب الكروي ؼلى مرضى القلب والسكر -٘ٔ

لٌحافظ اإلنسان على صحته وٌستمتع بمشاهدة المبارٌات لماذا أصبحت ممارسة الرٌاضة دون تعصب ضرورة ملحة ؟ -ٙٔ

 بروح رٌاضٌة عالٌة تحقق له الصحة والمتعة .

هو التشنج واشتداد  التوترساطا سرورا وحزنا هو شدة التؤثر انقباضا وانب النفعالاما الفرق بٌن االنفعال والتوتر ؟  -7ٔ

 األعصاب واالضطراب 

نستمتع بمشاهدة المبارٌات دون تعصب حتى تترسخ الروح كٌؾ نستمتع بمشاهدة المبارٌات بؤنواعها المختلفة ؟ -8ٔ

 الرٌاضٌة العالٌة التً تحقق المتعة والصحة.

 تترسخ الروح الرٌاضٌة العالٌة التً تحقق المتعة والصحة حتى لماذا نستمتع بمشاهدة المبارٌات دون تعصب ؟ -9ٔ

ٌجب ممارسة الرٌاضة ولكن دون تعصب , حتى تترسخ الروح الرٌاضٌة العالٌة التً تحقق : ماهى ضوابط الرٌاضة ؟ٕٓ
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 المتعة والصحة .

حة العالمٌة النصابح لمشجعً تقدم منظمة الص ً الكرة؟ع: لماذا تقدم منظمة الصحة العالمٌة الكثٌر من النصابح لمشجٕٔ

 كرة القدم بسبب المخاطر الصحٌة الكبٌرة التً تنتج عن التعصب الكروي.

هو مناصرة الشخص لفرٌقه وتشجٌعه له بشدة, لدرجة أنه ٌرفض هزٌمة فرٌقه,  : ما المقصود بالتعصب الكروي؟ٕٕ

 الهزٌمة أو الفرح الشدٌد بسبب الفوز.مما ٌإدي إلى كثٌر من األضرار الصحٌة بسبب الحزن الشدٌد فً حالة 

التعصب الكروي ٌإدي إلى زٌادة سرعة ضربات القلب, وتجلط  : كٌؾ ٌإدي التعصب الكروي للسكتة القلبٌة؟ٖٕ

 الشراٌٌن وهو ما ٌسبب السكتة القلبٌة.

ر من الخسابر لدى األفراد ٌسبب التعصب الكروي الكثٌ و المجتمع ؟بالنسبة للفرد: : ما أثر التعصب الكروي على الفردٕٗ

 بعض مشجعً الكرة ٌخصصون أوقات طوٌلة لمشاهدة المبارٌات على حساب أعمالهم ومعٌشتهم. أنبسبب 

ٌسبب التعصب الكروي الكثٌر من حاالت الفوضى والعنؾ بسبب تعصب كل فرد لفرٌقه مما ٌإدي لكثٌر  بالنسبة للمجتمع:

 من المشاجرات حول نتٌجة المباراة.

ٌسبب السكتة القلبٌة عن طرٌق زٌادة سرعة ضربات القلب, وتجلط  ما األمراض التً ٌسببها التعصب الكروي؟ :ٕ٘

 الشراٌٌن. التوتر واالنفعال الزابد الذي ٌإدي إلى  الشلل النصفً و العجز العصبً.

الجسم والعقل وتنمً  ممارسة الرٌاضة دون تعصب تهذب األخبلق وتنشط : ما أهمٌة ممارسة الرٌاضة دون تعصب؟ٕٙ

 الروح الرٌاضٌة مما ٌإدي إلى المتعة والصحة الجٌدة.

أوصت منظمة الصحة العالمٌة بالبعد عن التعصب الكروي ألنه ٌإدي إلى التوتر  ة؟ٌ: بم أوصت منظمة الصحة العالم7ٕ

 واالنفعال الزابد وهما خطران كبٌران على صحة اإلنسان.

 -:متحاناتمن واقع االمناقشة ابن عاصم 
ٌُزٌد من إفرازات  أثبتت الدراسات الطبٌة أن الجو المشحون بالحماس , واالهتمام واالنفعال  والتوتر الذى ٌصاحب المبارٌات 

 .  هرمونات التوتر 

 ) أ ( ما مرادؾ ) أثبتت ( ومضاد ) التوتر ( ومفرد ) إفرازات ( ؟ 
 ) جـ ما األضرار االجتماعٌة للتعصب الكروي ؟ 

 ( ما أهمٌة الرٌاضة ؟) ب 
 ) د ( ممارسة الرٌاضة دون تعصب ضرورة ملحة . علل . 

ا للمخاطر الصحٌة  تنتج عن التعصب الكروي , حٌث أثبتت الدراسات  التًوقد قدمت منظمة الصحة العالمٌة عدة نصابح تجنبا

ٌُزٌد من إفرازات هرمونات التوترالطبٌة أن الجو المشحون بالحماس , واالهتمام واالنفعال  والتوتر الذى ٌصاحب ال  مبارٌات 

                                                                            : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر

  ـ ؿٔغ ) ٓ٘ظٔش ( ) ٗظخّ ـ ٗظْ ـ ٓ٘ظٔخص (ٕ          ـ ٠ٓخى ) حُٜلش ( ) حُوٞس ـ حَُٔٝ ـ حُلظٞس ( ٔ

 ) د ( ٓخًح هيٓض ٓ٘ظٔش حُٜلش حُؼخ٤ُٔش ؟

 ) ى ( ٓخ حُـيى حُٔٔجُٞش ػٖ اكَحُحص َٕٛٓٞ حُظٞطَ ؟                   ) ؿـ ( ٓخًح أػزظض حُيٍحٓخص حُطز٤ش ؟ 

له خطورة شدٌدة , حٌث إنه ٌنشر حالة من الفوضى والعنؾ فى المجتمع , كما أن بعض المتعصبٌن  الكرويكما أن التعصب 

ا طوٌلة لفر  متابعة مبارٌات كرة القدم حتى على حساب أعمالهم وكسب عٌشهم . فًقهم ٌقضون أوقاتا

 :ٌؤتً فٌما صحٌحة الؽٌر العبارات أمام)×(  خطؤ وعبلمة الصحٌحة العبارات أمام( √) عبلمة ) أ ( ضع
 قوٌة ( .  )       ( ـ مضاد : شدٌدة ) ٕ            ـ تفسٌر : كسب عٌشهم ) طلب الرزق (  )       ( ٔ

 ) ب ( ما خطورة التعصب الكروي ؟ وكٌؾ ٌتم عبلجه ؟ 
 ) جـ ( ما الدور الذي ٌقوم به هرمون األدرنالٌن فً الجسم ؟ 

ا للمخاطر الصحٌة التى تنتج عن التعصب الكروي , حٌث أثبتت الدراسات  وقد قدمت منظمة الصحة العالمٌة عدة نصابح تجنبا
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 ... شحون بالحماس , واالهتمام الطبٌة أن الجو الم

                                                                            : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر

 ـ ٓلَى ) ٜٗخثق ( ) ٗٞحٛق ـ ٤ٜٗلش ـ ٗخٛلش ( ٕـ َٓحىف ) حُٔ٘لٕٞ ( ) حُِٔٔٞء ـ حُلخٍؽ ـ حُٔظؼٜذ (      ٔ

 ( حًًَ حُٔوخ١َ حُٜل٤ش حُ٘خطـش ػٖ حُظؼٜذ ح١ٌَُٝ .  ) د

 ) ؿـ ( ٖٓ كوي إٔ طٔظٔظغ رٔ٘خٛيس حُٔزخ٣ٍخص ٌُٖٝ ر١َ٘ . كٔخ ٛٞ ؟ 

 ) ى ( ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ػالؽ ٌِٓ٘ش حُظؼٜذ ح١ٌَُٝ ؟ 

٣ظلَؽ  ....., ٤ٔش ال ٗي إٔ ًَس حُليّ طلظَ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ ك٢ ؿٌد هِٞد ٝػوٍٞ حُ٘خّ . ٝػ٘يٓخ ٣زيأ حُلي٣غ ػٖ رطٞالص ػخُ

ٌَ ٣٘ـغ حُل٣َن حٌُٟ ٣لزٚ .  حُ٘خّ ُِلي٣غ ػٖ ًَس حُويّ , ًٝ

 ـ جمع ) المرتبة ( ...............ٕمعنى ) جذب ( ................ ـ ٔ) أ ( أكمل : 
 ) ب ( لكرة القدم مكانة عالمٌة . وضح ذلك مع ذكر الدلٌل . 

ا عن رأٌك فٌما ٌلً مع ذكر ا  لسبب : ) جـ اكتب معبرا
 ـ ٌنصرؾ معظم الناس عن أعمالهم لمشاهدة بطولة كؤس العالم . ٔ
ا . ٕ ٌّا  ـ مشجع النادي الرٌاضً ٌسمى رٌاض

وأهمٌة ممارسة الرٌاضة دون تعصب ضرورة ُملَِحة . فمن حقك أن تستمتع بمشاهدة المبارٌات بؤنواعها المختلفة , ولكن 

 تحقق المتعة والصحة . التً دون تعصب حتى تترسخ الروح الرٌاضٌة العالٌة

                                                                            : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر

 ـ ٠ٓخى ) ٓٔخٍٓش ( ) ِٓحُٝش ـ طٞهق ـ حٓظَٔحٍ ( ٕـ َٓحىف ) طظَٓن ( ) طؼزض ـ طٜ٘خٍ ـ طظِػِع (   ٔ

 ش ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ؟ ) د ( ٓخ أ٤ٔٛ

 ) ؿـ ( ٓظ٠ طظلون حَُٝف ح٣َُخ٤ٟش ك٢ ٗلّٞ ح٧كَحى ؟ 

له خطورة شدٌدة , حٌث إنه ٌنشر حالة من الفوضى والعنؾ فى المجتمع , كما أن بعض المتعصبٌن  الكرويكما أن التعصب 

ا طوٌلة   سب عٌشهم .متابعة مبارٌات كرة القدم حتى على حساب أعمالهم وك فًلفرقهم ٌقضون أوقاتا

 ـ ٓؼ٠٘ ) ًٔذ ( ) حُلٍٜٞ ػ٠ِ ـ حُِـٞء ا٠ُ ـ حَُٜٝد ٖٓ ( ٔ   : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر 

 ـ ٠ٓخى ) حُؼ٘ق ( ) حُ٘يس ٝحُؤٞس ـ ح٤ُِٖ ٝحَُكٔش ـ حَُهخء ٝحُ٘ؼٔش ( ٕ

 ) د ( أٗخٍص حُلوَس ا٠ُ رؼٞ حُٔوخ١َ حالؿظٔخػ٤ش ُِظؼٜذ ح١ٌَُٝ . ٟٝق .

 ؿـ ( ُٔخًح طؼي ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ٍَٟٝس ِٓلش ؟  )

ًٌُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئىٟ حُظٞطَ ك٢ رؼٞ حُلخالص ا٠ُ كيٝع ػـِ ػٜز٢ أٝ َِٗ ٜٗل٠ هخٛش  ُيٟ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ 

 طخ٣ٍن ٍٝحػ٢ ك٢ أَٓحٝ حُوِذ ٝحٌَُٔ .

 ) أ ( ضع مقابل ) عجز ( فً جملة من تعبٌرك . 
 دٌة والجتماعٌة للتعصب الكروي .) ب ( اذكر المخاطر االقتصا

) جـ ( فً إحدى المقاهً الشعبٌة و أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم ؟, تشاجر اثنان من المشاهدٌن حول نتٌجة المباراة , 
 أحدهما راض عنها واآلخر رافض لها . فإالم تمٌل ؟ معلبلا . 

رٔ٘خٛيس حُٔزخ٣ٍخص رؤٗٞحػٜخ حُٔوظِلش ٌُٖٝ ىٕٝ   ٝأ٤ٔٛش ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ىٕٝ طؼٜذ ٍَٟٝس ِٓلش كٖٔ كوي إٔ طٔظٔغ
 طؼٜذ كظ٠ طظَٓن حَُٝف 

 مضاد " تهتز"           ـ ٕ               كلمة بمعنى " مزاولة "        -ٔ     هات من الفقرة  -أ
 ب  ( ما مرادؾ " ملحة "  مضاد " تعصب " 

 الكروي اجتماعٌا ؟  تعصبج( ما مخاطر ال 
 هـ ( كٌؾ ٌتم عبلج حالة الهوس الكروي ؟                                  لرٌاضة لئلنسان ؟ د( ما فابدة ا

 و( ما خطورة التعصب على الفرد والمجتمع ؟

 وعبلج هذه الحالة ٌبدأ من الدعوة إلى ممارسة الرٌاضة وممارستها وأبسطها المشً , فالرٌاضة تنشط الجسم والعقل .

 دون تعصب ضرورة ُملَِحة وأهمٌة ممارسة الرٌاضة

 ـ مضاد ) أصعبها ( .................ٕـ مرادؾ ) مزاولة ( ................ ٔ ) أ ( هات من الفقرة ما ٌلً :
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 ) ب ( كٌؾ ٌتم عبلج حالة التعصب الكروي ؟
ٌّا   ا ؟ ) جـ ( ما مخاطر التعصب الكروي اجتماع

 صابح بشؤن التعصب الكروي . ) د ( علل : توجٌه منظمة الصحة العالمٌة عدة ن

 ٝػالؽ ٌٛٙ حُلخُش ٣زيأ ٖٓ حُيػٞس ُٔٔخٍٓش ح٣َُخٟش ٝأرٔطٜخ ح٢ُ٘ٔ كخ٣َُخٟش ط٢٘٘ حُـْٔ ٝحُؼوَ 

  مرض (  –شقاء  –مرادف " عالج "        ) مداوة وإصالح  -    : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر 
 أولها (  –أعقدها  –مضاد " أبسطها "      ) أقلها  -الدواعً (   –الدعوات  – جمع " الدعوة "        ) الداعات -

 ج( ما مكانة كرة القدم عالمٌا ؟             ب( كٌف ٌبدأ عالج ظاهرة التعصب الكروي ؟ 
 ٓخًح كؼِض ٓ٘ظٔش حُٜلش حُؼخ٤ُٔش ُٔٞحؿٜش هطَ حُظؼٜذ ؟د( 

 نه ٌنشر حالة من الفوضى والعنؾ فً المجتمعكما أن التعصب الكروي له خطورة شدٌدة , حٌث إ

                                                                            : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر

 الجماعات (  ـ جمع ) المجتمع ( ) المجتمعات ـ االجتماعات ـٕ) التشدد ـ التسامح ـ التسرع ( ـ مضاد ) التعصب ( ٔ
 ـ اذكر أهم البطوالت التً ٌتابعها الناس .ٔ) ب ( 

 ) جـ ( ما المخاطر االجتماعٌة للتعصب الكروي ؟                          ـ ما مكانة كرة القدم عند الناس ؟ ٕ
 ) د ( كٌؾ ٌتم عبلج التعصب الكروي ؟ 

 تدرٌبات الكتاب المدرسً

 األولى فً جذب قلوب وعقول الناس ال شك أن كرة الفدم تحتل المرتبة

 
ممارسة الرٌاضة دون تعصب ضرورة ُملَِحة . فمن حقك أن تستمتع بمشاهدة  أهمٌةالجسم والعقل . و تنشطفالرٌاضة 

 .  تعصبالمبارٌات بؤنواعها المختلفة , ولكن دون 
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ٌُزٌد من إفرازات  أثبتت الدراسات الطبٌة أن الجو المشحون بالحماس , واالهتمام واالنفعال  والتوتر الذى ٌصاحب المبارٌات 

 هرمونات التوتر من الؽدد الصماء إلى الدورة الدموٌة

 
 نماذج قراءة حرة

اتصؾ الصحابة رضوان هللا علٌهم بمكارم األخبلق اقتداءا بالمعلم محمد صلى هللا علٌه وسلم, وٌعد الصحابً الجلٌل عمر بن 

وى األمثلة والنماذج على العدل, حتى أنه لقب بالفاروق أي الذي ٌفرق بٌن الحق والباطل, الخطاب رضً هللا عنه أهم وأق

وتعد العهدة العمرٌة والتً منح رضً هللا عنه من خبللها األمان ألهل إٌلٌا على الرؼم من الفتح اإلسبلمً لها خٌر شاهٍد 

فته نعموا باألمان والسبلم والرخاء ورد الحقوق إلى على عدله وعدل الدٌن الذي ٌنتمً إلٌه, كما أن الناس فً زمن خبل

 أصحابها.

      : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مكرمة ـ كرٌم (                    كرم( )  مكارمـ مفرد ) ٔ
 ـ مرادؾ ) اقتداء ( ) اهتداء وامتثاال ـ اهتداء واحتراما  ـ اهتداء واستسبلما  ( ٕ

 بٌن الفقرة عدل الفاروق مع ؼٌر المسلمٌن . وضح ذلك .  ) ب ( ت

  ( أمام اخلطأ :  ( أمام الصواب ، وعالمة )  ضع عالمة )  -د 
 (   )                          . صدٌق ـ لقب عمر رضى هللا عنه بالٔ 
 )     (  .  الدٌن الذي ٌنتمً إلٌه عمر رضى هللا عنه هو اإلسبلم ـ ٕ 

داخل المجتمع, لٌصبح الظلم بعد  تسري وتعمافة تنتشر وتسود ولٌس عنفاا ٌمارس. وإعطاء الحقوق لذوٌها ثقافة العدل ثق

ذلك دخٌبلا ٌنتفض المجتمع كله ضده وضد كل اشكاله. ٌجب أن تصبح قٌمة "العدل" أساساا فً حٌاتنا, ٌدرسها الطفل داخل 

ع عنها فً محٌطه. ألن الفرد هو الذي ٌكون المجتمع, وإذا تربى الفرد المدرسة لتترسخ فً ذهنه وٌمارسها فً حٌاته وٌداف

 على قٌمة "العدل" بنٌنا مجتمعاا عادالا أساسه اإلنسان ودافعه العدل و هدفه الكرامة.

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
      ـ الحقٌقة ـ الحاق (              الحق( )  الحقوقـ مفرد ) ٔ
 ـ مرادؾ ) ذوٌها ( ) إخوانها ـ عوامها  ـ أصحابها  ( ٕ 

 ) ب ( تبٌن الفقرة أهمٌة ترسٌخ العدا فً نفوس أفراد المجتمع . وضح ذلك .  

  ( أمام اخلطأ :  ( أمام الصواب ، وعالمة )  ضع عالمة )  -د 
 )     (      ـ ترسٌخ العدل ٌجعل الفرد ٌثور على الظلم   .                  ٔ 
 )     (                      .   الظلم والعدل دخٌبلن على المجتمع البشريـ ٕ 

ن صاحب  ٌَُمكَّ ٌُْنَصُؾ المظلوُم ممن ظلمه, و ٌُْإَخُذ للضعٌؾ َحقُّه, و حقٌقة العدل فً اإلسبلم, أنه مٌزان هللا على األرض, به 

سرها, وهو واحد من القٌم التً تنبثق من عقٌدة اإلسبلم فً مجتمعه؛ الحقِّ من الوصول إلى َحقِّه من أقرب الطرق وأٌ

 -ُكلِّ الناِس  -وإذا كان اإلسبلم قد أََمَر بالعدل مع الناس  فلجمٌع الناس فً مجتمع اإلسبلم َحقُّ العدالة وحقُّ االطمبنان إلٌها.

ُر بُحبٍّ أو ُبْؽٍض, فإن ْعِرُؾ العاطفة؛ فبل ٌتؤثَّ ٌَ ه قد أمر بالعدل ابتداءا من النفس, وذلك حٌن أمر المسلم بالموازنة العدل الذي ال 

ا قال  ق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سلمان الفارسً لمَّ بٌن حقِّ نفسه وحقِّ ربِّه وحقوق ؼٌره, وٌظهر ذلك حٌن صدَّ

َك َحقاّا ٌْ َك َحقاّا, َولَِنْفِسَك َعَل ٌْ َك َعلَ َك َحقاّا؛ َفؤَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه"ألخٌه أبً الدرداء: "إِنَّ لَِربِّ ٌْ  , َوألَْهلَِك َعَل

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ أعمق ـ أعسر (                    أٌمن( )  أٌسر)  مضادـ ٔ
 ـ مرادؾ ) تنبثق ( ) تنبع وتخرج ـ تصب و تخرج  ـ تنبع و تنتشر  ( ٕ

 رة حقٌقة العدل فً اإلسبلم . وضح ذلك .  ) ب ( تبٌن الفق
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  ( أمام اخلطأ :  ( أمام الصواب ، وعالمة )  ضع عالمة )  -د 
 ـ وازن اإلسبلم بٌن حق اإلنسان وحق ربه وحقوق اآلخرٌن    .                        )     (ٔ 
 )     (                       ـ لم ٌمكن اإلسبلم المظلوم من الوصول إلى حقه   .                ٕ 

علمنا اإلسبلم ما ٌسمً بالروح الرٌاضٌة , حٌث ضرب لنا النبً صلى هللا علٌه وسلم أروع األمثلة فً التحلً بالروح 

الرٌاضٌة والخلق الرٌاضً القوٌم , وتقبل الهزٌمة كتقبل الفوز , واالعتراؾ للخصم بالتفوق , وعدم ؼمطه حقه ألن ال ٌعد 

عا من الكبر , فعن عروة عن عابشة قالت : خرجت مع النبً صلى هللا علٌه و سلم فً بعض أسفاره وأنا جارٌة لم ذلك نو

أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لً تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته فسكت عنى حتى إذا حملت 

للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقنً  اللحم وبدنت ونسٌت خرجت معه فً بعض أسفاره فقال

 فجعل ٌضحك وهو ٌقول هذه بتلك .

      : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (                 سفرـ  سفرةـ  سفرأ( )  سفارأ)  فردمـ ٔ
 (   م وعرؾ حقه علـ   أخذ وسلب حقه ـ  جحد وأنكر حقه ( )  ؼمطهـ مرادؾ ) ٕ  

 . وضح ذلك .   الروح الرٌاضٌة عند النبً صلى هللا علٌه وسلم) ب ( تبٌن الفقرة 

  ( أمام اخلطأ :  ( أمام الصواب ، وعالمة )  ضع عالمة )  -د 
 .                        )     (    ضرب الرسول أروع األمثلة فً االعتزاز بالنفس والزهو باالنتصارـ ٔ 
 )     (                                             .       من الروح الرٌاضٌة االعتراؾ للخصم بالتفوق  ـٕ 

المرة األولى التً ظهر فٌها العنؾ فً الرٌاضة أو كرة القدم ؼٌر معروؾ بدقة , ولكن ٌمكن تتبع الظاهرة بالعودة إلى 

ضً عند العرب أدى الشتعال حرب داحس والؽبراء قبل البعثة النبوٌة حٌن ا أن التعصب الرٌاونعرؾ جمٌع . التارٌخ القدٌم

ن وقد سبق أحدهما اآلخر ما أدى لسلسلة معارك طاحنة أودت بحٌاة  ٌْ اشتعلت الحرب بٌن القبٌلتٌن بسبب سباق وقع بٌن فرس

فرس الذي سٌسبق سٌحظى بحماٌة الكثٌرٌن باستمرارها مدة أربعٌن عاماا, إن كان السبب الحقٌقً لوقوع الحرب ه أنَّ ال

, حظر إدوارد الثانً لعبة شبٌهة بكرة القدم حٌث كانت ٖٗٔٔوفً إنجلترا فً القرن الرابع عشر وتحدٌداا فً عام  القوافل.

 تحدث اضطرابات بعد المبارٌات تإدي ألعمال عنؾ.

      : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ أخمدت ـ أكثرت (                    أعرضت ( ) اشتعلت)  مضادـ ٔ
 ـ مرادؾ ) سٌحظى ( ) سٌفوز وٌنال  ـ سٌحمل وٌكتمل   ـ سٌعلن وٌعرؾ   ( ٕ

 . وضح ذلك .   قدم ظاهر التعصب الرٌاضً وأثرها) ب ( تبٌن الفقرة 

  ( أمام اخلطأ :  ( أمام الصواب ، وعالمة )  ضع عالمة )  -د 
 )     (                                     .                   والؽبراء قبل البعثة النبوٌة كانت حرب داحس ـ ٔ 
اـ ٕ   .                                                )     ( استمرت المعارك بسبب داحس والؽبراء خمسٌن عاما

وهو العب كرة القدم ”. معلم الكرة المصرٌة“ ـب العب كرة قدم ومدرب المنتخب القومً المصري, لُقب حسن شحاتة

لنادي كاظمة الكوٌتً وصعد به  97ٔٔالمصري الوحٌد الذي حصل على لقب أحسن العب فً آسٌا, عندما كان ٌلعب عام 

تخب من الدرجة الثالثة إلى الثانٌة إلى األولى وكان بارزا حتى أنه تم تجنٌده بالقوات المسلحة الكوٌتٌة وأشترك مع المن

الكوٌتً فً بطولة العالم العسكرٌة فً بانكوك بتاٌبلند ثم أشترك مع المنتخب القومً الكوٌتً فً البطولة اآلسٌوٌة واختٌر 

 فً بطولة كاس األمم األفرٌقٌة التً أقٌمت بالقاهرة. 97ٗٔكؤحسن العب فً آسٌا وأٌضا هو أفضل العب فً أفرٌقٌا عام 

       : القوسٌن بٌن امم الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (   سمً بـ ـ عنً بــ   عرؾ بـ( )  لقب بــ مرادؾ ) ٕ                  (  فقدـ  حملـ  حصد( ) حصل)  مضادـ ٔ

 . وضح ذلك .   تمٌز حسن شحاتة الرٌاضً) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 .                                                        )     ( حاتة بـ ) مهندس الكرة المصرٌة (لقب حسن شـ ٔ 
 )     (                               .            97ٗٔحصل حسن شحاتة على أفضل العب فً إفرٌقٌا عام ـ ٕ
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 ـ نور حدٌث المدرسة ٔ

فنور  ؛مادة الجؽرافٌا على درجة ضعٌفة , المدٌرة لم تصدق هذا  فًندما حصلت المدرسة كلها تحدثت عن "نور" ع

 !تلمٌذة مجتهدة , وفازت فى العام الماضً بكؤس التفوق , فكٌؾ حدث هذه ؟

لهذا ٌجب علٌنا أن نمد لها ٌد المساعدة , حتى ال ٌضٌع  ؛: ربما كانت "نور" تعانى مشكلة ما  معلمة الجؽرافٌاقالت 

 . مستقبلها

علٌها حدود  وعٌنً العربًخرٌطة الوطن  ًارسماالمتحان هو :  فًقالت معلمة الجؽرافٌا : " لقد كان السإال الوحٌد 

 . عربًكل قطر 

 خاملة و مهملة× مجدة  مجتهدة عالٌة و  كبٌرة× قلٌلة  ضعٌفة نالت حصلت

 , تقاسً  تتؤلم تعانى رحرؾ جر ٌفٌد التقلٌل أو التكثٌ ربما  التؤخر× التقدم والسبق  التفوق

 فواصل )م( حد حدود حددي و خصصً عٌنً نخذل× نقدم ونعٌن  نمد

   السابق )ج( المواضً الماضً  دولة )ج( أقطار قطر

 ـ نور ترسم خرٌطة الوطن العربً ٕ

بٌن األقطار  بشكٍل دقٌٍق , لكنها لم ترسم الحدود الداخلٌة العربًوالعجٌب أن نور رسمت الحدود الخارجٌة للوطن  

 العربٌة " . 

 ثم سؤلت معلمة الجؽرافٌا "نور" : هل كانت هناك ظروؾ منعتك من استذكار دروس الجؽرافٌا ؟

ا .  دروسًأٌة ظروؾ , وقد ذاكرت  تمنعنًقالت نور : ال , لم   جٌدا

 عن السإال بطرٌقة واضحة ٌا نور ؟  تجٌبًإذن لماذا لم  وهنا سؤلتها المدٌرة :

 تبٌح وتتٌح وتسمح× تعٌق وتحرم  تمنع خاطا× , متقن صحٌح  دقٌق المؤلوؾ×  رٌب الؽ العجٌب

     أحوال  ظروؾ 

 ـ نور تإكد صحة إجابتها  ٖ

الحدود بٌن  ترسمًُدِهشت المعلمة , وقالت : وكٌؾ تكونٌن على صواب , وأنِت لم  صحٌحة . إجابتًقالت نور : 

 األقطار العربٌة ؟

ا ؟! أنا أستطٌع اآلن رسم هذه قالت "نور" بحزن : و هل تعتقدٌن أن وضع الحدود بٌن الدول العربٌة ٌكون صوابا

 الحدود أمامك , وتناولت ورقة ورسمت علٌها الحدود بٌن الدول العربٌة بطرٌقة صحٌحة .

 تظنٌن , تشكٌن  X تتؤكدٌن وتتٌقنٌن  تعتقدٌن  أمسكت   تناولت  تعجبت  دهشت 

 ي نور ـ المعلمة تقتنع برأٗ

الكبٌر وهو ٌحتضن بعضه وببل حدود بٌن أقطاره , وتخٌلت  العربًكبلم "نور" ,وتخٌلت الوطن  فًفكرت المعلمة 

 وهو ٌتنقل بحرٌة بٌن األقطار العربٌة . العربًاإلنسان 

ا بٌن األقطار العربٌة , لٌس ألنها لم تكن تعرؾ كٌؾ ترسمه ا , ولكن وهنا أدركت المعلمة أن "نور" لم ترسم حدودا

 , وتصبح الدول العربٌة أمةا عربٌةا واحدةا . العربًألنها تتمنى أن تزول الحدود بٌن أجزاء الوطن 

 وانتهت المعلمة من التفكٌر ونظرت إلى نور , وقالت لها , أنِت على حق .

 تقٌٌد×  حرٌة ٌضم بعضه بعضا ٌحتضن تصورت تخٌلت

 باطل× صواب )ج( حقوق  حق تبقى× ى تمحى وتتبلش تزول جهلت× فهمت وعرفت  أدركت

 

 الدرس األول : نور والجؽرافٌا 
  : عالم بال حدود    الثانٌةالوحدة 
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 -أسبلة مجاب عنها :

 , مورٌتانٌا ,المؽرب الجزابر تونس, لٌبٌا, دول فً أفرٌقٌا )مصر,ٓٔدولة ٕٕ - كم دولة عربٌة ٌضمها الوطن العربً؟ -ٔ

 الكوٌت سعودٌة,,ال العراق فلسطٌن, األردن, لبنان, دولة فً آسٌا سورٌا, ٕٔ,الصومال( جٌبوتً جزر القمر, السودان,

 ( عمان الٌمن, اإلمارات , البحرٌن, ,قطر,

ٌنتقل بطرق روتٌنٌة بدءا من جواز السفر والحصول على  -كٌؾ ٌنتقل اإلنسان العربً اآلن بٌن دول الوطن العربً؟ -ٕ

 تؤشٌرة دخول كؤنه ؼرٌب .

 هً الفواصل التً تفصل بٌن الدول. -ما المقصود بالحدود؟   -ٖ

 علم ٌدرس الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة لسطح األرض.-صود بعلم الجؽرافٌا؟ما المق -ٗ

الجؽرافٌا على الرؼم من تفوقها  فً مادة ألنها حصلت على درجة ضعٌفة -نور ؟ لماذا تحدثت المدرسة كلها عن -٘

 وحصولها على كؤس التفوق.

م تصدق ألن نور تلمٌذة مجتهدة وفازت فً العام ال ل -المدٌرة أن نور حصلت على درجة ضعٌفة ؟ ولماذا ؟ هل صدقت -ٙ

 . بكؤس التفوق الماضً

ظنت أن نور تعانً مشكلة ما والحل الذي رأته أن ٌمدوا لها ٌد  -الحل الذي رأته ؟ ما الظن الذي ظنته المدرسة ؟وما ـ7

 المساعدة حتى ال ٌضٌع مستقبلها.

ن نور تلمٌذة متفوقة وال أحد ٌتوقع أن تحصل على درجة ضعٌفة فً أل -؟ لماذا توقع الجمٌع أن نور تعانً من مشكلة -8

 الجؽرافٌا .

 وعٌنً علٌها حدود كل قطر عربً. ارسمً خرٌطة الوطن العربً -؟ ما السإال الوحٌد فً االمتحان -9

دود الداخلٌة للوطن العربً بشكل دقٌق لكنها لم ترسم الح رسمت الحدود الخارجٌة -؟فً االمتحان  ماذا رسمت نور -ٓٔ

  بٌن األقطار العربٌة.

بطرٌقة  عندما تناولت ورقة ورسمت علٌها الحدود بٌن الدول العربٌة -كٌؾ أثبتت نور قدرتها على رسم هذه الحدود ؟ -ٔٔ

 . صحٌحة

تخٌلت الوطن العربً الكبٌر وهو ٌحتضن بعضه ببل حدود بٌن  -ٔ ..فماذا تخٌلت ؟ فكرت المعلمة فً كبلم نور -ٕٔ

  اإلنسان العربً وهو ٌنتقل بحرٌة بٌن األقطار العربٌة تخٌلت -ٕقطاره . أ

كٌؾ  أدركت أن نور لم ترسم حدودا بٌن األقطار العربٌة لٌس ألنها لم تكن تعرؾ -ما الذي أدركته المعلمة حٌنبذ ؟  -ٖٔ

 . عربٌة أمة واحدةال ترسمها ولكن ألنها تتمنً أن تزول الحدود بٌن أجزاء الوطن العربً وتصبح الدول

 .  قالت لها : أنت علً حق  -؟ماذا قالت المعلمة لنور عندما أدركت هذه الحقٌقة  -ٗٔ

لو زالت الحدود بٌن األقطار العربٌة لشعر اإلنسان العرب  ماذا تتوقع لئلنسان الؽربً لو زالت الحدود بٌن أقطاره ؟    -٘ٔ

 وتنقل بٌن ربوعه بسهولة وكثرت معارفه ونما اقتصاده . بحرٌته وكرامته وزاد انتماإه لوطنه الكبٌر

تحققت اآلمال فً مستقبل مشرق ومجد : تصور لو أن الدول العربٌة اتحدت وصارت دولة عربٌة كبٌرة ماذا ٌحدث ؟ٙٔ

 كبٌر وقوي العرب واستردوا حقوقهم وتكاملت الدول العربٌة اقتصادٌا وعلمٌا وثقافٌا وعسكرٌا.

 تعبٌر ٌصور المساعدة إنسانا له ٌد وٌوحً بالرعاٌة والتكافل .فً )نمد لها ٌد العون (؟  :وضح الجمال7ٔ

 ؟ألن نور تلمٌذة مجتهدة ومتفوقة وفازت بكؤس التفوق العام الماضً.عدم تصدٌق المدٌرة لما حدث لنور  ـ ٔ : علل:8ٔ

 واجتهادها وحسن خلقها .ألنها معروفة للجمٌع بجدها  اهتمام المدرسة كلها بما حدث لنور ؟ -ٕ

عللت المعلمة ما حدث لنور  :أرادت المعلمة أن تعلل ما حدث لنور . فماذا قالت ؟ وماذا اقترحت ؟ ولماذا ؟9ٔ

 بقولها :)ربما كانت نور تعانً مشكلة ما (واقترحت مد ٌد العون لنور وذلك ألنها متفوقة وحتى ال ٌضٌع مستقبلها .

قالت نور للمعلمة :إجابتً صحٌحة وأن وضع  ؟ وعبلم ٌدل تفكٌر المعلمة فٌما قالت نور ؟ :ماذا قالت نور للمعلمةٕٓ

 الحدود بٌن الدول العربٌة لٌس صحٌحا ,.وٌدل تفكٌر المعلمة فٌما قالت نور على اقتناعها بكبلم نور وتؤثرها به .
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الحدود بٌن الدول العربٌة لٌس صحٌحا , وتتمنى  : لماذا لم ترسم نور الحدود بٌن األقطار العربٌة ؟ ألنها ترى أن وضعٕٔ

 أن تزول الحدود بٌن الدول العربٌة وتصبح أمة واحدة .

نعم أوافق : ألن أبناء األمة العربٌة تجمعهم روابط عدة منها الدم والتارٌخ : هل توافق على ما فعلته نور ؟ ولماذا ؟ ٕٕ

 واللعة العربٌة واألدٌان السماوٌة .

العجٌب فً إجابة نور أنها رسمت الحدود الخارجٌة للوطن العربً بشكل دقٌق ًء العجٌب فً إجابة نور ؟ : ما الشٖٕ

 ,ولكنها لم ترسم الحدود الداخلٌة بٌن أقطاره .

لقد تخٌلت نور الوطن العربً ٌحتضن بعضه  :إجابة نور تدل على خٌال واسع وأمل ٌحلم به كل عربً  . وضح ذلك؟ٕٗ

بٌن أقطاره وتخٌلت اإلنسان العربً وهو ٌتنقل بٌن أقطاره بحرٌة فهً تتمنى أن تزول الحدود بٌن أقطار بعضا ببل حدود 

 الوطن العربً وتصبح الدول العربٌة أمة عربٌة واحدة .

 أدركت أن نور على حق وتتمنى أن تزول الحدود بٌن الدول العربٌة .: ماذا أدركت المعلمة بعد حدٌثها مع نور ؟ ٕ٘

 وعٌنً علٌها حدود كل قطر عربً. ارسمً خرٌطة الوطن العربً : ما السإال الذي ورد فً امتحان مادة الجؽرافٌا ؟ٕٙ

رسمت نور الحدود  الخارجٌة للوطن العربً بشكل دقٌق ولكنها لم ترسم  : كٌؾ رسمت نور خرٌطة الوطن العربً ؟7ٕ

 الحدود الدا خلٌة بٌن األقطار العربٌة .

فكرت المعلمة فى كبلم نور وتخٌلت الوطن العربى     ر كبلم نور على المعلمة ؟ ما الذى تخٌلته المعلمة ؟: وضح أث8ٕ

 وهو ٌحتضن بعضه ببل حدود وتخٌلت اإلنسان العربً ٌنتقل بحرٌة بٌن األقطار . 

خٌلت الوطن العربً فكرت المعلمة فً كبلم نور والمقصود منه, وت : فً أي شًء فكرت معلمة نور؟ وماذا تخٌلت؟9ٕ

 الكبٌر بدون حدود وال فواصل وتخٌلت اإلنسان العربً تنقل من بلد إلى بلد بحرٌة وبدون قٌود.

أدركت المعلمة أن نور لم ترسم الحدود لٌس ألنها ال تستطٌع أن ترسمها ولكن ألنها تتمنى  : ما الذي أدركته المعلمة؟ٖٓ

 د األمة العربٌة أمة واحدة كما كانت.زوال هذه الحدود والفواصل, وتتمنى أن تعو

 -: من واقع االمتحانات مناقشة ابن عاصم
كٌَص حُٔؼِٔش ك٢ ًالّ ٍٗٞ ٝطو٤ِض ح١ُٖٞ حُؼَر٢ حٌُز٤َ ٣لظ٠ٖ رؼ٠ٚ ٝرال كيٝى ر٤ٖ أهطخٍٙ ٝطو٤ِض ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ ٝٛٞ 

 ٣ظ٘وَ رل٣َش ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش.

 ٠خى " ك٣َش " " حٌُز٤َ "  ٓلَى " ًالّ " ؿٔغ " ح١ُٖٞ " أ(  ٛخص َٓحىف " كيٝى "  " ٣لظ٠ٖ " ٓ  

 د ( ٓخًح ٣ليع ُٞ : أٛزق ح١ُٖٞ حُؼَر٢ رال كيٝى ؟

 ؽ( ُٔخًح طليػض حُٔيٍٓش ًِٜخ ػٖ ٍٗٞ ؟

 ى(ٓخ حٌُؤّ حُظ٢ كخُص رٜخ ٍٗٞ ؟ 

 أٓخّ حُؼزخٍحص حُظخ٤ُش . × أٝ ػالٓش √ ى( ٟغ ػالٓش 

 ٝطوخ٤ُي ٝطخ٣ٍوخ ُٝـش ٝحكيس              )    ( ٣ـٔغ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ػخىحص -ٔ         

 ٍٗٞ ُْ طَْٓ حُليٝى ٧ٜٗخ ال طـ٤ي ٍٜٓٔخ                               )    ( -ٕ         

 أىًٍض حُٔؼِٔش إٔ ٍٗٞ ػ٠ِ كن                                           )   ( -ٖ         

 ُش حُظ٘وَ ر٤ٖ حُوطخٍ حُؼَر٤ش                  )    (ٝؿٞى حُليٝى ٣ـؼَ ٜٓٞ -ٗ         

 ٝٛ٘خ أىًٍض حُٔؼِٔش إٔ ٍٗٞ ُْ طَْٓ كيٝىح  ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ٤ُْ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ طؼَف ٤ًق طَٜٓٔخ

 أ(  طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش :    

 ًالٛٔخ ٛل٤ق (  -آكخى   –ٓلَى " كيٝى "      ) كي   -

 ٤ٔٗض (  –ؿِٜض  –كض ٠ٓخى " أىًٍض "     ) ػَ -

 د (ٓخًح ًخٗض ح٤٘ٓ٧ش حُـخ٤ُش ٍُ٘ٞ  ؟  

 ر٤ٖ حُيٍٝ حُؼَر٤ش  ؟  –ح٥ٕ  –ؽ(٤ًق ٣٘ظوَ ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ 

 ى( ٓخًح كؼِض ٍٗٞ ُظؼزض ُِٔؼِٔش أٜٗخ طؼَف اؿخرش حُٔئحٍ ؟

٤ًق طَٜٓٔخ, ٝ ٌُٖ ٧ٜٗخ طظ٠٘ٔ إٔ " ٝٛ٘خ أىًٍض حُٔؼِٔش إٔ ٍٗٞ ُْ طَْٓ كيٝى' ر٤ٖ ح٧هطخٍ حَُٗش؛ ٤ُْ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ ٗؼَف 

 طٍِٝ حُليٝى ر٤ٖ أؿِحء ح١ُٖٞ حُؼَر٢, ٝ ٛزق حُيٍٝ حُؼَر٤ش أٓش ػَر٤ش ٝحكيس".
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 )ح( ٛخص ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ ػ٘يى: 

 ( ؿٔغ: "أٓش".ٕ( َٓحىف: "أىًٍض". )ٔ)

 )د( ٤ًق كَٔص ٓؼِٔش حُــَحك٤خ ٓخ كيع ٍُ٘ٞ؟ ٝٓخًح حهظَكض؟

 ٍ طَٜكٜخ؟)ؽ_( ٓخ ح١ٌُ طٔ٘ظٚ ٍٗٞ ٖٓ هال

"ٝحُؼـ٤ذ إٔ ٍٗٞ ٍٓٔض حُليٝى حُوخٍؿ٤ش ١ُِٖٞ حُؼَر٢ رٌَ٘ ىه٤ن, ٌُٜ٘خ ُْ طَْٓ حُليٝى حُيحه٤ِش ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش, ػْ 

 ٓؼِٔش حُــَحك٤خ ٍٗٞ: َٛ ًخٗض ٛ٘خى ظَٝف ٓ٘ؼظي ٖٓ حٓظًٌخٍ ىٍّٝ حُــَحك٤خ؟". ٓؼض

 )ح( طو٤َ حالؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 حُوطَ(. -حُٔوطٍٞس  -"ح٧هطخٍ": )حُوطخٍ ( ٓوَى ٔ)

 ٗٞحًَ(. -ٌٓ٘الص  -( ؿٔغ "ٌَٗ": )أٌٗخٍ ٕ)

 حُو٣َزش(. -حُيحه٤ِش  -( ٠ٓخى "حُوخٍؿ٤ش": )حُزؼ٤يس ٖ)

 )د( ٤ًق ٍٓٔض ٍٗٞ ه٣َطش ح١ُٖٞ حُؼَر٢؟

 )ؽ.( ٓخًح ٣ليع ُٞ أ٣ُِض حُليٝى ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش؟

 رال كيٝى ر٤ٖ أهطخٍٙ, ٝطو٤ِض حالٗٔخٕ حُؼَر٢ ٝٓٞ ٣٘ظوَ رل٣َش ر٤ٖ ٝطو٤ِض ح١ُٖٞ حُؼَر٢ كٌَص ٓؼِٔش حُــَحك٤خ ك٢ ًالّ ٍٗٞ,

 ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش".

 )ح( حهظَ حالؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢:

 ط٤َٜص(. -كيىص  -( َٓحىف "طو٤ِض": )ٗظَص ٔ)

 ٣ٔظٖ( -٣ٔظؼَٔ  -( ٠ٓخى "٣٘ظوَ": )٣ٔظَٔ ٕ) 

 ٔش حُــَحك٤خ؟ ٝٓخًح طو٤ِض؟)د( ك٤ْ كٌَص ٓؼِ

 ( أمام الخطؤ :   ( أمام الصواب , وعبلمة )  ضع عبلمة )  -جـ  
 (   )          ( كِٜض )ٍٗٞ( ػ٢ِ ىٍؿش ػخ٤ُش ك٢ ٓخىس حُــَحك٤خ. ٔ) 

 (   )    ( ٍٓٔض ٍٗٞ ك٢ حالٓظلخٕ حُليٝى حُوخٍؿ٤ش ١ُِٖٞ حُؼَر٢.ٕ)

ْ طَْٓ كيٝى' ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش, ٤ُْ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ طؼَف ٤ًق طَٜٓٔخ, ٌُٖٝ ٧ٜٗخ "ٝٛ٘خ أىًٍض ٓؼِٔش حُــَحك٤خ إٔ ٍٗٞ ُ

 طٍِٝ حُليٝى ر٤ٖ ؿِحء ح١ُٖٞ حُؼَر٢". طظ٢٘ٔ إٔ

 )ح( طو٤َ حالؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 هخكض(. -ؿِٜض  -( ٠ٓخى "أىًٍض": )ٝكض ٔ)

 حُوطَ(. -حُوطخٍ  -( ٓوَى "ح٧هطخٍ": )حُوخ١َس ٕ)

 ُٔخًح ُْ طَْٓ ٍٗٞ كيٝى' ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش؟(  )د

 ( ٓخ حُي٤َُ ػ٢ِ إٔ ٍٗٞ ط٤ٌِٔس ٓـظٜيس؟ )ؽ

   ( أمام الخطؤ :   ( أمام الصواب , وعبلمة )  ضع عبلمة )  - )ى(

 (  ( طليػض حُٔيٍٓش ًِٜخ ػٖ طلٞم ٍٗٞ ك٢ ٓخىس حُــَحك٤خ. )ٔ)

 (    ُؼَر٤ش كو٢. )( هخٓض ٍٗٞ رَْٓ حُليٝى حُوخٍؿ٤ش ٨ُهطخٍ حٕ)

٘خ أىًٍض ٓؼِٔش حُــَحك٤خ إٔ ٍٗٞ ُْ طَْٓ كيٝىح ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش, ٤ُْ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ طؼَف ٤ًق طَٜٓٔخ, ٌُٖٝ الٜٗخ ٛ"ٝ

 طٍِٝ حُليٝى ر٤ٖ أؿِحء ح١ُٖٞ حُؼَر٢". طظ٢٘ٔ إٔ

 )ح( طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 ض(.كهخ -ػَكض  -( ٓؼ٢٘ "أىًٍض": )ؿِٜض ٔ)

 حُوطَ(. -حُوخ١َس  -( ٓوَى "ح٧هطخٍ": )حُوطخٍ ٕ)

 )د( ُٔخًح ُْ طَْٓ ٍٗٞ كيٝىح ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش؟

 )ى( ٓخًح هخُض ٓؼِٔش حُــَحك٤خ ٍُ٘ٞ؟

كٌَص حُٔؼِٔش ك٢ ًالّ ٍٗٞ ٝطو٤ِض ح١ُٖٞ حُؼَر٢ حٌُز٤َ ٣لظ٠ٖ رؼ٠ٚ ٝرال كيٝى ر٤ٖ أهطخٍٙ ٝطو٤ِض ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ ٝٛٞ 

 رل٣َش ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش.٣ظ٘وَ 

 أ ( طو٤َ حُٔ٘خٓذ : 

 ًِٜخ ٛٞحد (  –حُٔيٍٓش  –حَُٔر٤ش  –َٓحىف " حُٔؼِٔش "                   ) ح٧ٓظخًس  -     

 حُوِن (  –حُلذ  –" ٣لظ٠ٖ رؼ٠ٚ"  طؼز٤َ ٣ٞك٢ رـ : ) حُ٘لٍٞ  -     

 ٔخ هخُض ؟ د ( ٓخًح هخُض ٍٗٞ ُِٔؼِٔش ؟ ٝػالّ ٣يٍ طل٤ٌَ حُٔؼِٔش ك٤

 ؽ(  طو٤َ إٔ حُيٍٝ حُؼَر٤ش هي حطليص ٝٛخٍص ىُٝش ٝحكيس . ٓخ ح١ٌُ ٣ليع ؟ 

 ى( " ح١ُٖٞ ٣لظ٠ٖ رؼ٠ٚ " ٓخ حُـٔخٍ ك٢ حُؼزخٍس ؟
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" أىًٍض ٓؼِٔش حُــَحك٤خ إٔ ٍٗٞ ُْ طَْٓ كيٝىح ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش, ٤ُْ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ ٤ًق طَٜٓٔخ, ٌُٖٝ ٧ٜٗخ طظ٢٘ٔ إٔ 

 ٤ٖ أؿِحء ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ".ر طٍِٝ حُليٝى

 ( ٠ٓخى: " طٍِٝ ".ٕ( ٓؼ٢٘: "أىًٍض". )ٔ: ))ح( ٓخص ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ اٗ٘خثي

 )د( ٓخ ح١ٌُ أىًٍظٚ ٓؼِٔش حُــَحك٤خ رؼي كي٣ؼٜخ ٓغ ٍٗٞ ؟

 )ؽ.( ٓخ حُٔئحٍ حُٞك٤ي ح١ٌُ ؿخء ك٢ حٓظلخٕ حُــَحك٤خ ؟

 ه٤ن, ٌُٜ٘خ ُْ طَْٓ حُليٝى..........ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش.)ى( أًَٔ: ٍٓٔض ٍٗٞ حُليٝى..........١ُِٖٞ حُؼَر٢ رٌَ٘ ى

 هخُض  ٍرٔخ ًخٗض )ٍٗٞ(طؼخ٢ٗ ٖٓ ٌِٓ٘ش ٓخ ٌُٜح ٣ـذ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗٔي ُٜخ ٣ي حُٔٔخػيس كظ٠ ال ٤٠٣غ ٓٔظوزِٜخ .

 أ( ٠ٓخى " ٓٔظوزِٜخ  " َٓحىف " طؼخ٢ٗ " ؿٔغ "ٌِٓ٘ش  " ٟغ ًِٔش ٝحكيس ريال ٖٓ " ٗٔي ُٜخ ٣ي حُٔٔخػيس " 

 د( ٖٓ هخثَ ٌٛٙ حُؼزخٍس ؟ ٝٓخ ٓ٘خٓزظٜخ ؟ 

 ؽ(   ُٔخًح طٍٜٞص حُٔؼِٔش إٔ ٍٗٞ ًخٗض طؼخ٢ٗ ٖٓ ٌِٓ٘ش ؟

 ى(  ُْ ًخٗض اؿخرش ٍٗٞ ػ٠ِ حُٔئحٍ ٤ٗجخ ػـ٤زخ ؟    

 ٛـ(  رْ ٓؤُض حُٔؼِٔش ٍٗٞ ٝرْ أؿخرض ٍٗٞ ؟

 ٝ( َٛ طظلن ٓغ ٍٗٞ ك٢ ػيّ ٍْٓ حُليٝى حُيحه٤ِش ؟ ُٝٔخًح ؟  

ُٔؼِٔش إٔ ٍٗٞ ُْ طَْٓ كيٝىح  ر٤ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ٤ُْ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ طؼَف ٤ًق طَٜٓٔخ ٌُٖٝ ٧ٜٗخ طظ٠٘ٔ إٔ ٝٛ٘خ أىًٍض ح

 طٍِٝ حُليٝى ر٤ٖ أؿِحء ح١ُٖٞ حُؼَر٢

 ٛخص َٓحىف " أىًٍض " , ٠ٓخى " كن " ؿٔغ " أٓش "   -أ        

 د (ٓخًح أىًٍض حُٔؼِٔش  ؟       

 ٤ش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظلون  ؟ؿـ ( ٓخ ح٤٘ٓ٧ش حُـخُ      

 ى ( ٓخًح هخُض حُٔؼِٔش ُـ ) ٍٗٞ ( ؟       

 ( أمام الخطؤ :   ( أمام الصواب , وعبلمة )  ضع عبلمة )  -د  
 )    (           ٍٗٞ طؼخ٢ٗ ٌٓ٘الص ك٢ ك٤خطٜخ                                  -ٔ         

 رٌَ٘ ٛل٤ق                         )    ( ٍٗٞ أؿخرض ػٖ ٓئحٍ حالٓظلخٕ -ٕ          

 ٍٗٞ طظ٠٘ٔ ُٝحٍ حُليٝى ر٤ٖ حُوطخٍ حُؼَر٤ش                           )    ( -ٖ          

 ٍٓٔض ٍٗٞ ه٣َطش حُؼخُْ رال كيٝى ر٤ٖ أهطخٍٙ                       )    ( -ٗ          

العربى بشكٍل دقٌٍق , لكنها لم ترسم الحدود الداخلٌة بٌن األقطار العربٌة " " العجٌب أن نور رسمت الحدود الخارجٌة للوطن 

 . ثم سؤلت معلمة الجؽرافٌا "نور" : هل كانت هناك ظروؾ منعتك من استذكار دروس الجؽرافٌا ؟ "

 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ : -أ 

 المثٌر ( –الجمٌل  –عجٌب : ) الجٌد معنى ال  -ٕقطر (  –قاطرة  –مفرد األقطار : ) قطار  -ٔ

 الشعوب ( –الحكام  –ـ الذى صنع الحدود بٌن الدول العربٌة : ) المستعمرون ٖ

استخرج من الفقرة السابقة : -ب  كلمتٌن متضادتٌن , كلمة مضادها أجابت , أداة نفى . 

 لماذا لم ترسم نور الحدود الداخلٌة بٌن األقطار العربٌة ؟ -ج 

 نور تدل على خٌال واسع وأمل ٌحلم به كل عربى . وضح ذلك . إجابة -د 

 لماذا توقع الجمٌع أن نور تعانى مشكلة ؟ - هـ

 تدرٌبات الكتاب المدرسً
كٌَص حُٔؼِٔش ك٢ ًالّ ٍٗٞ ٝطو٤ِض ح١ُٖٞ حُؼَر٢ حٌُز٤َ ٣لظ٠ٖ رؼ٠ٚ ٝرال كيٝى ر٤ٖ أهطخٍٙ ٝطو٤ِض ح٩ٗٔخٕ 

 حُؼَر٤ش. حُؼَر٢ ٝٛٞ ٣ظ٘وَ رل٣َش ر٤ٖ ح٧هطخٍ

 ػ٘ٞحٗخ ٓ٘خٓزخ ُِلوَس حُٔخروش ٟغ -أ

 حُؼَر٢ ؟ ر٤ٖ ىٍٝ ح١ُٖٞ –ح٥ٕ  –٤ًق ٣٘ظوَ ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢  -د

 . ٛخص َٓحىف ح٠ُٝ٧ , ٠ٓٝخى حُؼخ٤ٗش , ٝٓلَى حُؼخُؼش ك٢ ؿَٔ ٖٓ اٗ٘خثي ( ىٍٝ –ك٣َش  –) كيٝى  -ؽ

                ؟ حُؼَر٤ش ؟ ُٝٔخًح ٤ًق ٍٓٔض ٍٗٞ حُليٝى ر٤ٖ ح٧هطخٍ -ى

 ( أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ٛـ

 .مستقبلها لها ٌد المساعدة , حتى ال ٌضٌع  نمدمشكلة ما ؛ لهذا ٌجب علٌنا أن  تعانىربما كانت "نور" 
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كٌَص حُٔؼِٔش ك٢ ًالّ ٍٗٞ ٝطو٤ِض ح١ُٖٞ حُؼَر٢ حٌُز٤َ ٣لظ٠ٖ رؼ٠ٚ ٝرال كيٝى ر٤ٖ أهطخٍٙ ٝطو٤ِض ح٩ٗٔخٕ 

 ٖ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش.حُؼَر٢ ٝٛٞ ٣ظ٘وَ رل٣َش ر٤

 
 
 

 
 ـ ٌونس علٌه السبلم ٌٌؤس من هداٌة قومه ٔ

 ,إلى أهل هذه القرٌة  –علٌه السبلم  –نبٌه ٌونس  –سبحانه وتعالى  –" , أرسل هللا ىفً قرٌة جمٌلة ُتسمى "نٌَنو

أدركه الٌؤس من هداٌتهم , خرج فبدأ النبً الكرٌم ٌدعو الناس إلى عبادة هللا الواحد األحد , والناس ال ٌطٌعونه , فلما 

 من القرٌة وتركهم لمصٌرهم .

إلى شاطا البحر  –علٌه السبلم  –جه ٌونس بؤن ٌؽادر القرٌة . اتّ  -علٌه السبلم  -لم ٌكن أمر هللا قد صدر إلى ٌونس 

ٌرفع السفٌنة  وركب سفٌنة , وبعد ٌومٌن من إبحار السفٌنة , تؽٌر الجو فجؤة , وهبَّت عاصفة شدٌدة , جعلت الموج

 وٌهوى بها , حتى أوشكت على الؽرق .

 َبُعد عن الشبهاتعبل شؤنه و  تعالى تقدس وتنزه سبحانه بعث أرسل

األمل × انقطاع األمل و القنوط  الٌؤس لحق به أدركه ٌعصونه xٌتبعونه  ٌطٌعونه

 ج : سفن و سفابن سفٌنة قاربت أوشكت والرجاء

 وقع ونفذ َصَدر عاقبتهم )ج(مصابر مصٌرهم لهمضبلإ× إرشادهم  هداٌتهم

 الطقس ج جواء وأجواء الجو رسو×إقبلع  إبحار , ٌقٌم ٌبقى× ٌتركٌرحل و ٌؽادر

  من قصص القرآن الكرٌم:  ثانًالدرس ال
  : عالم بال حدود    الثانٌةالوحدة 
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 ٌنزل بها ٌهوى رٌح شدٌدة)ج (عواصؾ عاصفة سكنت أو هدأت× ثارت  هبت

 ـ إجراء قرعة لتصٌب ٌونس علٌه السبلم ٕ

ا , ولهذا سُنجرى قرعة على  فقال قابد السفٌنة : البد أن نخفض من حمولة السفٌنة , والبد من التضحٌة بؤحد منَّ

جرٌت القرعة ثبلث مرات وفى كل مرة أأسماء الركاب , فمن خرج اسمه بعد ثبلث مرات , فسوؾ نلقٌه فً البحر , 

 ومن َثمَّ ألقوه فى البحر . –علٌه السبلم  –ٌخرج اسم ٌونس 

 نزٌد× نقلل  نخفض مفر دب ربان ,ج: قادة , قواد , قابدون قابد

 ختٌار بطرٌقة ٌتدّخل فٌها الحظّ ا قرعة نقوم بـ , نإدي نجري

 ْرعات و قُُرعات و قَُرعج: قُ 

 نطرحه  ونرمٌه نلقٌه

   من هنا من َثمّ  تمت أجرٌت

 ـ ٌونس علٌه السبلم فً بطن الحوت ٖ

الكرٌم ) علٌه السبلم ( , وظل النبً الكرٌم أصدر أمره لحوت ضخم , أن ٌبتلع النبً  –سبحانه وتعالى  –لكن هللا 

ا , وفى أثناء وجود نبً هللا داخل بطن الحوت أخذ ٌستؽفر ربه , وٌطلب عفوه , ألنه ترك قومه  ٌّا داخل بطن الحوت ح

نبٌاء كنت من الظالمٌن " ) األ إنً, ولم ٌكمل إببلغ رسالة هللا إلٌهم , وأخذ ٌردد قوله تعالى :" ال إله إال أنت سبحانك 

 :87  ).    

 ٌلفظ  xٌجرع دون مضػ  ٌبتلع ضخام عظٌم , ج: ضخم )ج (حٌتان و أحوات الحوت

 صفحه عفوه ٌطلب عفوه ٌستؽفر ربه بطنان أبطن وبطون بطن

 ـ نبً هللا ٌونس على شاطا البحر ٗ

نس على األرض , فخرج وأمر الحوت أن ٌصعد إلى سطح البحر , وٌضع ٌو –علٌه السبلم  –فتقبل هللا توبة ٌونس  

ا , فؤمر هللا النباتات أن تنمو إلطعام نبً هللا وحماٌته من  –علٌه السبلم  –ٌونس  ا ومرٌضا من بطن الحوت جابعا

ال ٌحب أن  –سبحانه وتعالى  –حرارة الشمس . عاد نبً هللا إلى قرٌته ودعا أهلها لئلٌمان باهلل الواحد . وتعلم أن هللا 

ا عمبلا د ٌُكمله . ٌترك أحدا  ون أن 

ٌّع ج : جٌاع , جُ  جابع  قاع   xأعلى الماء , ج: سطوح وأسطح  سطع  ٌهبط   xٌعلو  ٌصعد   وع , ُج

 رجع  عاد  الكفر  xالتصدٌق  اإلٌمان  ٌُتمه ٌكمله

ٌُوُنَس لَِمَن اْلُمْرَسلٌَِن  اَهَم َفَكاَن ِمَن َفسَ  إِْذ أَبَِق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن  قال تعالى: " َوإِنَّ 

ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسِجٌَن  َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُملٌٌِم  اْلُمْدَحِضٌَن  ْوِم  َفلَْوآل أَنَّ ٌَ لَلَبَِث فِى َبْطنِِه إِلَى 

ْقِطٌنٍ  بِاْلَعَراِء َوُهَو َسقٌٌِم  حَٙفَنَبْذنـٌُْبَعُثوَن  ٌَ ِه َشَجَرةا ِمْن  ٌْ ه إِلَى ِماَبِة أَْلٍؾ حَوأَْرَسْلنـ  َوأَْنَبْتَنا َعلَ

ِزٌُدوَن  ٌَ  ُهْم إِلَى ِحٌٍن  اَفَباَمُنوا َفَمَتْعنـ أَْو 

 ٓخْٛ : حٗظَى ك٢ حُوَػش//  حُِٔٔٞء رخَُحًز٤ٖ حُٔ٘لٕٞ:/ /  حُلِي :حُٔل٤٘ش// أرَن :َٛد

// ٤ِْٓ :ؿخٟذ // ُل٠خءحُؼَحء :ح//٣زؼؼٕٞ :٣وَؿٕٞ ُِلٔخد ٣ّٞ حُو٤خٓش//   حُٔيك٤٠ٖ :حُٔـِٞر٤ٖ//

// ٗزٌٗخٙ : طًَ٘خٙ//ُزغ : رو٠ ٌٝٓغ  // ٣وط٤ٖ : ٗزخص ال ٓخم ُٚ -  ٛل٤ق ٤ِْٓٝ× ٓو٤ْ : ٣َٓٞ 

أك٤خٕ ٝؿٔغ حُـٔغ  (ؽ)ك٤ٖ  : ٝهض ٖٓ حُيَٛ ٓؼِّٞ //  ٓظؼ٘خْٛ: أ١ِ٘خ أػٔخٍْٛ أٍِٓ٘خٙ : رؼؼ٘خٙ

 أكخ٤٣ٖ

 -أسبلة مجاب عنها :

( . بدأ ٌدعو الناس إلى  ىاسمها ) نٌنو - إلٌها نبً هللا ٌونس علٌه السبلم ؟ وماذا فعل ؟ما اسم القرٌة التً أرسل   - ٔ
 عبادة هللا الواحد األحد

 كان الناس ال ٌطٌعونه  -؟ ما موقؾ الناس من دعوة سٌدنا ٌونس علٌه السبلم  -ٕ

عندما أدركه الٌؤس   -لى صواب ؟ ولماذا ؟ماذا فعل نبً هللا ٌونس علٌه السبلم عندما ٌؤس من هداٌتهم ؟ وهل كان ع - ٖ
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لم ٌكن علً صواب  ألن أمر هللا لم ٌكن صدر إلى ٌونس علٌه , ال من هداٌتهم : خرج من القرٌة وتركهم لمصٌرهم 
 السبلم بؤن ٌؽادر القرٌة 

 اتجه إلى شاطا البحر وركب سفٌنة  -ماذا فعل سٌدنا ٌونس علٌه السبلم بعد أن ؼادر القرٌة ؟  -ٗ

بعد ٌومٌن من إبحار السفٌنة تؽٌر الجو فجؤة وهبت عاصفة  -؟السفٌنة ٌونس علٌه السبلم  ماذا حدث بعد أن ركب  -٘
 شدٌدة جعلت الموج ٌرفع السفٌنة وٌهوي بها حتى أوشكت على الؽرق.

سفٌنة والبد من التضحٌة من حمولة ال ؾقال البد أن نخف -ماذا قال قابد السفٌنة عندما أوشكت السفٌنة على الؽرق ؟  -ٙ
 بؤحد منا ولهذا سنجري قرعة على أسماء الركاب فمن خرج اسمه بعد ثبلث مرات فسوؾ نلقٌه فً البحر 

أجرٌت قرعة ثبلث مرات وفً   -ماذا فعل قابد السفٌنة حتى ال تؽرق السفٌنة ؟ ولماذا ألقوا سٌدنا ٌونس فً البحر ؟  -7
 السبلم . ولذلك ألقوه فً البحر  كل مرة ٌخرج اسم سٌدنا ٌونس علٌه

ابتلعه حوت ضخم بؤمر من هللا عز وجل وظل النبً  -ماذا حدث لسٌدنا ٌونس علٌه السبلم عندما ألقً فً البحر ؟ - 8
 الكرٌم داخل بطن الحوت حٌاا 

ه ترك قومه ولم ٌكمل كان ٌستؽفر هللا وٌطلب عفوه / ألن  -؟ ماذا كان ٌفعل سٌدنا ٌونس داخل بطن الحوت ؟ ولماذا  -9
 ) ال إله إال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن (   إببلغ رسالة هللا إلٌهم وأخذ ٌردد قوله تعالً

 هل تقبل هللا تعالً توبة سٌدنا ٌونس علٌه السبلم ؟ وبم أمر هللا تعالى الحوت ؟ -ٓٔ

 لبحر وٌضع ٌونس على األرض نعم تقبل هللا تعالً توبته .وأمر هللا الحوت أن ٌصعد إلى سطح ا -

 كان جابعا ومرٌضا   -؟ كٌؾ كانت حالة نبً هللا ٌونس علٌه السبلم عندما خرج من بطن الحوت - ٔٔ

أمر هللا تعالً النباتات أن تنمو / وذلك إلطعام نبً هللا وحماٌته من حر   -بم أمر هللا تعالً النباتات ؟ ولماذا ؟  -ٕٔ
 الشمس 

 عندما عاد إلى قرٌته دعا أهلها إلى اإلٌمان باهلل وحده   -هللا ٌونس بعد أن عاد إلى قرٌته ؟ ماذا فعل نبً -ٖٔ

 تعلم أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌحب أن ٌترك أحد عمبل دون أن ٌكمله  -ماذا تعلم ٌونس علٌه السبلم ؟ - ٗٔ

ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ُؼزخىس هللا حُٞحكي ح٧كي. ٌُٖٝ ىػخْٛ ٗز٢ هللا ٣ : ١٧ ٢ٗء ىػخ ٗز٢ هللا ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ هٞٓٚ؟٘ٔ

 حُ٘خّ ٍك٠ٞح ىػٞطٚ ٝحَٜٗكٞح ػ٘ٚ ُْٝ ٣ط٤ؼٞٙ.

ٚ ٝأْٜٗ ٣ٔظَٕٔٝ ػ٠ِ ُٞٗٔخ ٍأٟ ٗز٢ هللا ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ إٔ حُ٘خّ ال طط٤ؼ: ٓخ ٓٞهق ٗز٢ هللا ٣ْٞٗ ٖٓ هٞٓٚ؟  ٙٔ

 ٤َْٜٛ.حُٔؼخ٢ٛ ٣ؤّ ْٜٓ٘ ٖٝٓ ٛيح٣ظْٜ كوَؽ ٖٓ حُو٣َش ٝطَى أِٜٛخ ُٔ

حطـٚ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ا٠ُ ٗخ١ت حُزلَ ًٍٝذ حُٔل٤٘ش, ُْٝ : ا٠ُ أ٣ٖ حطـٚ ٣ْٞٗ  ػ٤ِٚ حُٔالّ؟ َٝٛ أَٓٙ هللا رٌُي؟8ٔ

 ٣ؼطٚ هللا ح٧َٓ رـخىٍس حُو٣َش.

خ : ٓخًح كيع ُِٔل٤٘ش ك٢ حُزلَ؟  رؼي ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ ارلخٍ حُٔل٤٘ش حٗظيص ح٣َُخف ٝٛزض ػخٛلش ٗي٣يس كخٍطلغ حُٔٞؽ ػخ7٤ُٔ

 ٍٝكغ ٓؼٚ حُٔل٤٘ش ػْ ٟٛٞ رٜخ ا٠ُ أٓلَ كظ٠ أٌٝٗض إٔ طـَم.

هٍَ ٛخكذ حُٔل٤٘ش إٔ ٠٣ل٢ رؤكي حًَُخد ٤ُولق حُلَٔ ػٖ حُٔل٤٘ش, ػْ هٍَ إٔ ٣ـ١َ   : ٓخًح هٍَ ٛخكذ حُٔل٤٘ش؟3ٔ

 هَػش ٤َُٟ ٖٓ ح١ٌُ ٤ِٓو٢ رٚ ك٢ حُزلَ.

ء حًَُخد ٖٝٓ ٣وَؽ حٓٔٚ ػالع َٓحص ٓٞف ٢َٓ٣ رٚ ك٢ ًظذ ٛخكذ حُٔل٤٘ش أٓٔخ : ٤ًق ًخٗض حُوَػش؟ ٝٓخ ٗظ٤ـظٜخ؟ٕٓ

حُزلَ. ُٝٔخ أؿَٟ ٛخكذ حُٔل٤٘ش حُوَػش ػالع َٓحص ًخٕ حْٓ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٛٞ ح١ٌُ ٣وَؽ ٌُُٝي أُوٞح رغ ك٢ 

 حُزلَ.

إٔ ٣زظِغ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ أَٓ هللا كٞص ٟوْ : ٤ًق ٗـ٠ هللا ٗز٤ٚ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٖٓ حُـَم؟ )رْ ػخهذ هللا ٗز٤ٚ ٣ْٞٗ؟(ٕٔ

ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٤خ ىٕٝ إٔ ٣ؤًِٚ., ٝظَ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٢ رطٖ حُلٞص ك٤خ ٣ٔظـلَ هللا ٧ٗٚ هَؽ ٖٓ حُو٣َش ريٕٝ 

 إً هللا طؼخ٠ُ.

 ؟ ُٔخ ىهَ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ا٠ُ رطٖ حُلٞص ػِْ إٔ هللا ٤ٓؼخهزٚ: رٔخًح ىػخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٝٛٞ ك٢ رطٖ حُلٞصٕٕ

 ػ٠ِ طًَٚ حُو٣َش ريٕٝ إً ٓ٘ٚ, ٌُُٝي حٓظـلَ هللا طؼخ٠ُ ٝىػخ روُٞٚ )ال اُٚ اال أٗض ٓزلخٗي ا٢ٗ ً٘ض ٖٓ حُظخ٤ُٖٔ(

ُٔخ حٓظـلَ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ٍرٚ ٝٓزق ك٢ رطٖ حُلٞص, أَٓ هللا    : ىَُ ػ٠ِ هزٍٞ هللا طٞرش ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ؟ٖٕ

٠ُ ٗخ١ت حُزلَ, ػْ أٗزض هللا ػ٤ِٚ ٗـَس ح٤ُوط٤ٖ ٤ُؤًَ ٜٓ٘خ ٝطل٤ٔٚ ٖٓ حُلٞص إٔ ٣وَؽ حُ٘ز٢ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ا

 حُْ٘ٔ ٝحُلَ٘حص.
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هَؽ ؿخثؼخ ٠٣َٓخ كؤَٓ هللا طؼخ٠ُ حُ٘زخص ك٠ٔ٘ ػ٤ِٚ ٝظِِٚ  : ٤ًق ًخٕ كخٍ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ُٔخ هَؽ ٖٓ رطٖ حُلٞص؟ٕٗ

 ٝأًَ ٓ٘ٚ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ.

أَٓع ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ا٠ُ ه٣َظٚ ٝىػخ أِٜٛخ ا٠ُ ـَم ٖٝٓ رطٖ حُلٞص؟  : ٓخًح كؼَ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ رؼي إٔ ٗـخٙ هللا ٖٓ حُٕ٘

 ح٣٩ٔخٕ رخهلل حُٞحكي ح٧كي. كآٖٓ أَٛ حُو٣َش ؿ٤ٔؼخ ٝأ١خػٞح هللا ٝٗز٤ٚ ٣ْٞٗ.

ٗظؼِْ إٔ ح٩ٗٔخٕ ال ٣ـذ إٔ ٣ظَى ػِٔٚ ىٕٝ اطٔخٓٚ, كبًح ًخٕ حُؼَٔ ٛؼزخ    : ٓخًح ٗظؼِْ ٖٓ هٜش ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ؟ٕٙ

 ٚ ك٠ٔ٘٤ٔ ح٩ٗٔخٕ ٌٛٙ حُٜؼخد اًح ٓخ ٗـق َٝٝٛ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش حُٔطِٞرش.ك٢ ريح٣ظ

(هٔخٍس ٤ٓيٗخ ٕ(طـ٤َ حُـٞ ا٠ُ ٣ٍخف ٗي٣يس ٝػٞحٛق. ٔ: ٓخ ٢ٛ حُٔؼـِحص حُظ٢ ًًَٛخ هللا ك٢ هٜش ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ؟8ٕ

(حُ٘زخص ٗك٤خ ك٢ رط٘ٚ .  (حُظوخّ حُلٞص ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ك٤خ ٝروخء ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔال٣ّْٖٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ حُوَػش ك٢ ًَ َٓس. 

(ا٣ٔخٕ أَٛ حُو٣َش ؿ٤ٔؼخ ريػٞس ٗز٢ هللا ٘ح١ٌُ ٗزض ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ رؤَٓ هللا ٤ُؤًَ ٓ٘ٚ ٣ٝل٤ٔٚ ٖٓ حُْ٘ٔ ٝحُلَ٘حص. 

.ْٗٞ٣ 

 -: ما الجمال فً :8ٕ

ن )ٌرفع :تصوٌر للموج إنسانا ٌرفع السفٌنة وٌنزل بها ,وبٌ هبت عاصفة جعلت الموج ٌرفع السفٌنة وٌهوي بها -ٔ
 وٌهوي (تضاد ٌقوي المعنى وٌوضحه .

 أفعال مضارعة تفٌد التجدد واستمرار نبً هللا على االستؽفار حتى خرج من بطن الحوت .ٌطلب ( –ٌردد  –)ٌستؽفر -ٕ

عندما أدرك الٌؤس سٌدنا ٌونس علٌه السبلم من  ٌق علٌه األرض  بما رحبت . وضح ذلك ؟ض: المستسلم للٌؤس ت9ٕ
مه وشعر بعدم استجابتهم لدعوته ورفضهم لها وإعراضهم عنه استسلم للٌؤس وؼادر قرٌه دون أن ٌؤمره هللا هداٌة قو

 بذلك فكان مصٌره أن ٌلقى فً البحر وٌبتلعه الحوت بؤمر من هللا .

 جبةأن طاعة هللا وا -ٔ؟ العبر والدروس المستفادة من القصة  : ما العبر المستفادة من هذه القصة العظٌمةٖٓ

 عدم ترك عمل قبل إتمامه . -ٗعدم االستسبلم للٌؤس  -ٖالصبر على الصعاب وأذى اآلخرٌن  -ٕ  

الخطؤ الذي ندم علٌه سٌدنا ٌونس علٌه السبلم :أن الٌؤس أدركه   : ما الخطؤ الذي ندم علٌه سٌدنا ٌونس علٌه السبلم ؟ٖٔ
 هللا بذلك . من هداٌة قومه فخرج من القرٌة ؼاضبا منهم دون أن ٌؤمره

 إلطعامه وحماٌته من حرارة الشمس .: لماذا أمر هللا النباتات أن تنمو فوق نبً هللا ٌونس؟ ٕٖ

تعلم ٌونس علٌه السبلم أن هللا تعالى ال ٌحب أن ٌترك أحد عمبل دون أن :ما الدرس الذي تعلمه ٌونس علٌه السبلم ؟ ٖٖ
 هللا تعالى .ٌكمله وأن النبً ال ٌقدم على عمل إال بوحً من 

كان ٌونس علٌه السبلم جابعا ومرٌضا بسبب طول مدة بقابه فً  : لماذا كان سٌدنا ٌونس علٌه السبلم جابعا ومرٌضا؟ٖٗ
 بطن الحوت وشدة ما حدث له داخل بطن الحوت .

 -:من واقع االمتحانات مناقشة ابن عاصم

 ؟                   حًَُخدٝٓلَى  هَػشٝؿٔغ  ٖٝٓ ػْـ ٓخ ٓؼ٠٘ 

 ثي حُٔل٤٘ش هلٞ حُلُٔٞش ؟ـ ُٔخًح ١ِذ هخ

 حُوَػش حُظ٠ أؿ٣َض ك٠ حُٔل٤٘ش ؟  شٓخ ٗظ٤ــ 

ح٣ٌَُْ ىحهَ رطٖ حُلٞص أهٌ  حُ٘ز٢حُٔالّ , ٝظَ  ح٣ٌَُْ ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ؿَ ـ أٛيٍ أَٓٙ ُلٞص ٟوْ إٔ ٣زظِغ  " ٌُٖ هللا ـ ػِٝ

 ٣ٔظـلَ ٍرٚ ٣ٝطِذ ػلٞٙ ٧ٗٚ طَى هٞٓٚ , ُْٝ ٣ٌَٔ ارالؽ ٍٓخُش هللا ا٤ُْٜ " 

 ؟  كٞصٝؿٔغ  ػل٠ٓٝٙٞخى  ٣ٔظـلَ ٍرٚٓخ َٓحىف  ـ

 ـ ٓخًح كؼَ ٗز٠ هللا ٣ْٞٗ أػ٘خء ٝؿٞىٙ ك٠ رطٖ حُلٞص ؟ ُٝٔخًح ؟    

 ح٣ٌَُْ ىحهَ رطٖ حُلٞص  ؟ حُ٘ز٢ـ ٓخ حُيػخء حٌُٟ هخُٚ 

ظؤٚ حُلٞص ٝٛٞ " هخٍ طؼخ٠ُ " ٝإ ٣ْٞٗ ُٖٔ ح٤َُِٖٓٔ * اًح أرن ا٠ُ حُلِي حُٔ٘لٕٞ * كٔخْٛ كٌخٕ ٖٓ حُٔيك٤٠ٖ * كخُ

٤ِْٓ * كِٞال اٗٚ ًخٕ ٖٓ حُٔٔزل٤ٖ * ُِزغ ك٠ رط٘ٚ ا٠ُ ٣ّٞ ٣زؼؼٕٞ * ك٘زٌٗخٙ رخُؼَحء ٝٛٞ ٓو٤ْ * ٝأٗزظ٘خ ػ٤ِٚ ٗـَس ٖٓ 

  ٣وط٤ٖ * ٝأٍِٓ٘خٙ ا٠ُ ٓخثش أُق أٝ ٣ِ٣يٕٝ * كؤٓ٘ٞح كٔظؼ٘خْٛ ا٠ُ ك٤ٖ " 

 ـ ٛخص َٓحىف حُٔيك٤٠ٖ ٠ٓٝخى ٓو٤ْ ٝؿٔغ ك٤ٖ .

منا ؛ ولهذا سنجرى قرعة على أسماء الركاب ,فمن خرج  " البد أن نخفض من حمولة السفٌنة , والبد من التضحٌة بؤحد
 اسمه بعد ثبلث مرات , فسوؾ نلقٌه فى البحر . وأجرٌت القرعة ثبلث مرات , وفى كل مرة ٌخرج اسم ٌونس علٌه

 السبلم ومن ثم ألقوه فى البحر " 
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 حُٔالّ رؼي ٗـخطٚ ؟ ٝٓخ حُيٍّ حٌُٟ طؼِٔٚ ؟   ْ ػ٤ِٚـ ٓخًح كؼَ ٣ٞٗ

 ـ ٤ًق ًخٗض كخٍ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٘يٓخ هَؽ ٖٓ حُلٞص ؟ 

 ـ حُ٘زخص حٌُٟ حٗزظٚ هللا ٤ُٔيٗخ ٣ْٞٗ ٛٞ ...................... , ػيى أَٛ ٤ٟٗ٘ٞ ....................

, ٌُٜٝح ٓ٘ـ١َ هَػش ػ٢ِ أٓٔخء حًَُخد, كٖٔ هَؽ حٓٔٚ "الري إٔ ٗولٞ ٖٓ كُٔٞش حُٔل٤٘ش, ٝالري ٖٓ حُظ٠ل٤ش رؤكي ٓ٘خ

 , كٔٞف ِٗو٤ٚ ك٢ حُزلَ".صَٓح رؼي ػالع

 ل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:ٜ)أ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُ

 حًَُٞد(. -حَُحًذ  -( ٓلَى "حًَُخد": )حًَُذ ٕ)             ٣ِٗي(. -ٌٗؼَ  -( َٓحىف "ٗولٞ": )ٗوَِ ٔ)

 روش؟ ُٖٝٔ هخُٜخ؟( ٖٓ هخثَ حُؼزخٍس حُٔخٔ)د( )

 ( ٢١ ٖٓ ٝهؼض حُوَػش ك٢ حَُٔحص حُؼالػش؟ ٝٓخًح كيع ُٚ؟ٕ)

   ( أمام الخطؤ :   ( أمام الصواب , وعبلمة )  ضع عبلمة )  -)ؽ( 

 (  )               ٗي٣يس ؿؼِض حُٔٞؽ ٣َكغ حُٔل٤٘ش ١ٜٞ٣ٝ رٜخ.  ػخٛلشزض ٛ( ٔ)

  (   )                       ٛل٤َ.  ٞٛٚ حُٔالّ( ٝػ٤ٓ٤ِيٗخ ٣ٞٓق ) صْٞ حُلو( حُظٕ)

ح٣ٌَُْ ٣يػٞ حُ٘خّ ا٠ُ ػزخىس هللا حُٞحكي ح٧كي , ٝحُ٘خّ ال ٣ط٤ؼٞٗٚ كِٔخ أىًٍٚ ح٤ُؤّ ٖٓ ٛيح٣ظْٜ هَؽ ٖٓ  حُ٘ز٢" كزيأ 

 حُو٣َش ٝطًَْٜ ٤َُْٜٔٛ 

           ـ ٓخ ٓؼ٠٘ ح٤ُؤّ ٠ٓٝخى ٛيح٣ظْٜ ٝؿٔغ ٤َٜٓ ؟

 ؼي إٔ هَؽ ٖٓ حُو٣َش؟ـ ٓخًح كؼَ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ر

 هٞٓٚ ؟ ٝٓخ ٓٞهق حُ٘خّ ٖٓ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ؟ حُٔالّ ـ االّ ًخٕ ٣يػٞ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ

 ىُٝش ............... ك٢حُٔالّ ا٠ُ ه٣َش ................ ٝطوغ ح٤ُّٞ  ـ أٍَٓ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ

ش , ٝرؼي ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ ارلخٍ حُٔل٤٘ش , طـ٤َ حُـٞ كـؤس " حطـٚ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ػ٤ِٚ حُٔالّ أ١ ٗخ١ت حُزلَ , ًٍٝذ ٓل٤٘

 ٝٛزض ػخٛلش ٗي٣يس , ؿؼِض حُٔٞؽ ٣َكغ حُٔل٤٘ش ٣ٜٟٝٞ رٜخ , كظ٠ أٌٝٗض ػ٠ِ حُـَم "

 ـ  ٛخص َٓحىف ٣ٜٟٞ ٠ٓٝخى ٛزض ٝؿٔغ ػخٛلش ك٢ ؿِٔش ٖٓ ػ٘يى .

 ـ ُٔخًح أٌٝٗض حُٔل٤٘ش ػ٠ِ حُـَم ؟                          

 ٌُٟ ٗيّ ػ٤ِٚ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ؟ـ ٓخ حُوطؤ ح

 ٝك٠ أػ٘خء ٝؿٞى ٗز٢ هللا ىحهَ رطٖ حُلٞص أهٌ ٣ٔظـلَ ٍرٚ , ٣ٝطِذ ػلٞٙ

 ـ ًِٔش ٠ٓخىٛخ ) هخٍؽ ( ٖـ ًِٔش ؿٔؼٜخ ) ك٤ظخٕ ( ٕـ ًِٔش رٔؼ٠٘ ) حُٜلق ٝحُٔٔخكش (  ٔ:  ـ ٛخص ٖٓ حُلوَس حُٔخروشٔ

 ؟  ) د ( ٓخًح كؼَ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ىحهَ رطٖ حُلٞص

 ) ؿـ ( ٓخ حُيػخء ح١ٌُ ًخٕ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٣َىىٙ ؟ 

إلى أهل هذه القرٌة , فبدأ  –علٌه السبلم  –نبٌه ٌونس  –سبحانه وتعالى  –فً قرٌة جمٌلة ُتسمى "نٌَنوى" , أرسل هللا 

س من هداٌتهم , خرج من القرٌة النبً الكرٌم ٌدعو الناس إلى عبادة هللا الواحد األحد , والناس ال ٌطٌعونه , فلما أدركه الٌؤ

 وتركهم لمصٌرهم .

 ل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:ٜ)أ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُ

 ـ ٓوخرَ ) ح٤ُؤّ ( ) ح٧َٓ ـ حُؼـِ ـ حُلِٕ ( ٕـ َٓحىف ) ٛيح٣ظْٜ ( ) طؼخْٜٝٗ ـ هٞكْٜ ـ اٍٗخىْٛ (  ٔ

 ) د ( ٓخ حْٓ حُو٣َش حُظ٢ أٍَٓ ا٤ُٜخ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ؟ 

 ًخٕ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٣يػٞ هٞٓٚ ؟ ـ االّٕ

 ) ؿـ ( ُٔخًح هَؽ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٖٓ ه٣َظٚ ؟ 

 ) ى ( ٓخًح كؼَ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ىحهَ رطٖ حُلٞص ؟ 

ا , وفى أثناء وجود نبً هللا داخل بطن الحوت أخذ ٌستؽفر ربه , وٌطلب عفوه , ألنه  ٌّا وظل النبً الكرٌم داخل بطن الحوت ح

 لم ٌكمل إببلغ رسالة هللا إلٌهم .ترك قومه , و

 ) أ ( ٛخص : َٓحىف ) ٣ٔظـلَ ٍرٚ ( ٝ ٠ٓخى ) ك٤خ ( 

 ) د ( ٓخًح ًخٕ ٣لؼَ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ىحهَ رطٖ حُلٞص ؟ ُٝٔخًح ؟ 

 ) ؿـ ( ٓخ حُيػخء ح١ٌُ هخُٚ ٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ىحهَ رطٖ حُلٞص ؟ 

 ..................................٤ٓيٗخ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ ...ا٤ُٜخ ) ى ( حْٓ حُو٣َش حُظ٢ أٍَٓ 

ا٠ُ ٗخ١ت حُزلَ ًٍٝذ ٓل٤٘ش  –ػ٤ِٚ حُٔالّ  –رؤٕ ٣ـخىٍ حُو٣َش . حطـٚ ٣ْٞٗ  ُْ ٣ٌٖ أَٓ هللا هي ٛيٍ ا٠ُ ٣ْٞٗ ػ٤ِٚ حُٔالّ 

 , ٝرؼي ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ ارلخٍ حُٔل٤٘ش , طـ٤َ حُـٞ كـؤس , ٝٛزَّض ػخٛلش ٗي٣يس , ؿؼِض حُٔٞؽ ٣َكغ حُٔل٤٘ش ٣ٜٟٝٞ رٜخ
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 تدرٌبات الكتاب المدرسً
 ,إلى أهل هذه القرٌة  –علٌه السبلم  –نبٌه ٌونس  –سبحانه وتعالى  – هللا" , أرسل ىُتسمى "نٌَنو جمٌلةقرٌة  فً

 إلى عبادة هللا الواحد األحد الناسالكرٌم ٌدعو  النبًفبدأ 

 
ا , وفى أثناء وجود  النبًوظل  ٌّا اخل بطن الحوت أخذ ٌستؽفر ربه , وٌطلب هللا د نبًالكرٌم داخل بطن الحوت ح

كنت  إنًعفوه , ألنه ترك قومه , ولم ٌكمل إببلغ رسالة هللا إلٌهم , وأخذ ٌردد قوله تعالى :" ال إله إال أنت سبحانك 

 من الظالمٌن "

 
ا , ولهذا سنُ  جرى قرعة على فقال قابد السفٌنة : البد أن نخفض من حمولة السفٌنة , والبد من التضحٌة بؤحد منَّ
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 البحر فًأسماء الركاب , فمن خرج اسمه بعد ثبلث مرات , فسوؾ نلقٌه 

 
 

 

 
 
 

 

 أىد حُطلَ  ك٢ٓؼخَٛ ُٚ حُؼي٣ي ٖٓ ىٝح٣ٖٝ حُ٘ؼَ ٝ اٛيحٍحص  ػَر٢ٗخػَ ارَح٤ْٛ حُؼِد 

ٖٓ ٍٓ٘ٞس  حُٔخ٤ٓش ٣ٝز٤ٖ أ٤ٔٛش حالٓظلخىس ظؼخٕٝ ٝحُ٘خػَ ٣ؼَٝ ٌُٜٙ حُو٤ٔش حُ ح٩ٗٔخٕٖٓ ٛلخص ؿٞ حُ٘ٚ : 

 ح٤ُ٘ٞم ٝهزَطْٜ ك٢ حُل٤خس  ٝحُ٘ٚ ؿخء ػ٠ِ ٍٛٞس حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ .

 

 ـ طـ٤َ كخٍ حُو٣َشٔ

 رؤِٜٛخ ٝرخُـ٠٘ ٓـٔــــــــــــٍٞس ٣وخٍ ًخٗض ه٣َش ٓؼٔـــــــٍٞس

 ٝؿِذ حُلِٕ ٝٓخٍ حُيٓــــــغ ك٠٘ذ حُ٘زغ ٝٓخص حُـــــــــــٍِع

 المعجم اللؽوي

 فاض أو سال x جؾ,  نضب  مهجورة أو خالٌة  xمسكونة , مؤهولة,  معمورة 

 التعاون " حفظ "  : انًالثالدرس 
  للشاعر : إبراهٌم العزب                                          

  

 نصوص 
 ػخُْ رال كيٝى  :   الوحدة األولى
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 مصب , ج : ٌنابٌع   xمصدر الماء  النبع  الفقر xالخٌر  الؽنى 

 انكشؾ   xقهر , المراد :سٌطر  ؼلب    جمد , توقؾ x تدفق وجرى  سال

 ماء العٌن  ج :  أدمع ودموع  الدمع  فارؼة× مملوءة  مؽمورة

 أضواء على البٌتٌن
مكافحة ؼنٌة , كانت تعٌش سعٌدة عامرة بؤهلها , تنعم بما حباها هللا من فضل و نعم كثٌرة , وبما  قرٌةهذه  -ٔ

 ؼمرها من خٌرات عظٌمة .
الدموع حزنا و بكت القلوب حسرة , و استبد الحزن  تالزرع و مات عطشا فتدفق بللكن جفت منابع الماء فذ -ٕ

 بالجمٌع .
 

 من جمال التعبٌر

 رع مبنً للمجهول ٌدل على كثرة القابلٌن . فعل مضا * ٌقال :
 بٌن الكلمتٌن جناس )توافق الحروؾ ( ٌحدث جرسا موسٌقٌا بطرب األذن. مؽمورة : –*معمورة 

 تصوٌر للؽنى بماء ٌؽمر القرٌة وٌدل على كثرة الخٌر . * بالؽنى مؽمورة :

 * فً البٌت الثانً إٌقاع موسٌقً ٌطرب األذن 

 : بٌن األفعال الماضٌة ترتٌب دقٌق وكل فعل نتٌجة للفعل الذي ٌقبله.سال - ؼلب –مات  –* نضب 

 * ؼلب الحزن : تصوٌر للحزن بعدو ٌنتصر على أهل القرٌة . 

 * سال الدمع : تعبٌر ٌدل على شدة الحزن . 

 : الجملة الثانٌة نتٌجة لؤلولى فعندما ٌجؾ الماء ٌموت الزرع . مات الزرع –*نضب النبع 

 ح٤ُ٘ٞم ٤ٜٗلش  ـٕ

 كوخُض ح٤ُ٘ٞم ُِ٘زـــــــــــــخٕ           ح٧َٓ َٜٓ ٝٛٞ ك٢ ح٩ٌٓــــــــخٕ  

 ٝٓ٘ٚ َٟٗٝ ٍُػ٘خ ػ٠ِ هـــــــــــيٍ     ٗو٤ْ ٓيح ك٤ٚ ٗللع حُٔطــــــَ   

 المعجم اللؽوي

 ٌسٌر والمضاد صعب  سهل  الشبان أو الشباب   xكبار السن , م : شٌخ  الشٌوخ 

 المستحٌل  xاالستطاعة والقدرة   اإلمكان  من أدركوا سن البلوغ إلى الثبلثٌن ,م:  شاب  شبان ال

 نضٌع  xنصون ,  نحفظ  نهدم  xننشا , بنً   نقٌم 

 نعطش xنسقى  نروى  بناء فى مجرى الماء ج : سدود وأسداد  سدا 

   اإلسراؾ والتبذٌر xبحساب ومقدار مناسب    قدر 

 البٌتٌنأضواء على 
 واجهتهم وتفاءل الشٌوخ مإكدٌن أن ما حدث للقرٌة أمر ٌسٌر ٌمكن التؽلب  ًوجد الشٌوخ حبل للمشكلة الت --ٖ
على قدرة و تمكٌن منهم ,  يالر ًالتعاون إلقامة سدا ٌحفظ ماء المطر الستخدامه ف ًو كان الحل ف --ٗ 

 واستخدامه وقت الحاجة إلٌه . 

 من جمال التعبٌر

: تعبٌر ٌدل على االستفادة من خبرة السابقٌن وبٌن الشٌوخ والشبان تضاد ٌوضح المعنى  لشٌوخ للشبانفقالت ا*
 وٌقوٌه .
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 سهل , فً اإلمكان : بٌنهما ترادؾ ٌإكد المعنى . 

  : ٌدل على االهتمام ببناء السد , ٌوحً بالمشاركة والتعان *الفعل )نقٌم( 

 اتساع السد وكبر حجمه .وتدل على )به( جاءت أنسب من  *)فٌه(

 جاءت مناسبة حٌث تفٌد )من التبعٌض أي بجزء من الماء نروي زرعنا ( وٌدل على كثرة الماء وأهمٌته .  *)منه(

 : تصوٌر للسد بوعاء ٌحفظ  ماء المطر . *نحفظ المطر

 : تعبٌر ٌوحً بضرورة التوسط واالعتدال للحفاظ على الماء . *نروي زرعنا على قدر

 أفعال مضارعة تفٌد التجدد واالستمرار . نحفظ : –روي * ن

 ـ حُظؼخٕٝ ٣لون حُو٤َ  ٖ

 ٠ٜٗٝٞح ُ٘ـِْٜ ٣َٓؼـــــــخ       كخٓظلٔ٘ٞح ٓوخُْٜ ؿ٤ٔؼــــــــخ 

 ٝؿَى حُ٘الٍ كٞم حُٔــــــي                   كؤ٣٘ؼض كوُْٜٞ رخٌُـــــــــــي   

 المعجم اللؽوي

 . ، ج : مقاالت  حدٌثهم –كالمهم  مقالهم  .  استهجنوا و استقبحوا  x أعجبوا به  استحسنوا 

 الفراغ x أشغال ،  ج:  عملهم  شغلهم  كسلوا وتقاعسوا  x قاموا ونشطوا ،  نهضوا 

 الراحة  x   التعب الكد  ذبلت وماتت  x طابت واستوت ثمارها .   أٌنعت 

 x، والمراد تدفق ،  غنى بصوت جمٌل  غرد 
 ى أو ناح بك

 ،  ج : فً مجرى النهر  فاجئسقوط م الشالل 
 شالالت 

 أضواء على البٌتٌن
 , و استحسنوا االقتراح , فانطلق الجمٌع متعاونٌن إلقامة السد . يرحب اهل القرٌة بهذا الرأ-٘
إلى األرض  العمل , و سرٌعا وصلت مٌاه السد ًفكان النجاح حلٌفهم و ظهر اثر التعاون و اإلخبلص و الجد ف-ٙ

 .العطشى فؤخرجت خٌراتها و نبت الزرع و سمع السد ؼناء الشبلل 

 من جمال التعبٌر

 : الفاء للسرعة واستحسنوا تدل على اإلعجاب  وجمٌعا للشمول والعموم .   فاستحسنوا مقالهم جمٌعــــــا* 

 : تعبٌر ٌوحً بالنشاط والقوة وحب العمل . * نهضوا لشؽلهم

 :تعبٌر ٌبٌن نتٌجة العمل الجاد . م* فؤٌنعت حقوله

 السعادة الفرحة ووحى بٌ: شبه الشبلل بطابر ٌؽرد و ؼرد الشـــــــــــــــــبلل* 

 

 

 

 

 
 
 

 

 -أسبلة مجاب عنها :

 فكر و أبدع

 : أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ؟ ُٝٔخًح ؟  ّٔ

 ـ ٓؼٍٔٞس رؤِٜٛخ أّ ٓؼٍٔٞس رخُ٘خّ .

 س .ـ رخُـ٠٘ ٓـٍٔٞس أّ رخُـ٠٘ ِٓٔٞء

 ـ ؿِذ حُلِٕ أّ حُىحى حُلِٕ .

 ـ ٓخص حٍُِع أّ ًرَ حٍُِع . 

 ـ ٗو٤ْ ٓيح أّ ٗز٢٘ ٓيح 
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 كانت عامرة بؤهلها وٌكثر فٌها الخٌر .  كٌؾ كان حال القرٌة ؟ -:ٔس

 ت الزرع وحزن الناس .جؾ الماء وما  ما المشكلة التً نزلت بالقرٌة ؟ -:ٕس

 مقابلة توضح المعنى   ؟ والثانًما العبلقة بٌن البٌتٌن األول  -:ٖس

 ٌوحً باأللم والكارثة العظٌمة وكذلك استخدام الشاعر الكلمة مرتٌن . بم ٌوحً البٌت الثانً ؟ -:ٗس

ربهم . والشباب قاموا الشٌوخ قدموا النصٌحة وخبلصة تجا ما دور الشٌوخ والشباب فً كل الكارثة ؟ -:٘س
 بالعمل وتنفٌذ النصٌحة وبنوا السد 

 الحل هو بناء سد ٌحفظ الماء وٌروى الزرع .  ما الحل الذي عرضه الشٌوخ وما فابدته ؟ -:ٙس

 أفاد الشمول والعموم والتكامل مما ٌإدى إلى تحقٌق الهدؾ . : ماذا أفاد الجمع بٌن الشٌوخ والشباب ؟7س

 النشاط والكد والتعاون ..  ح الشباب فى بناء السد ؟: ما عوامل نجا8س

 بالتعاون والعمل الجاد والنشاط واالستفادة من خبرات السابقٌن  :كٌؾ نجح أهل القرٌة فً حل المشكلة ؟9س

؟ نصح الشٌوخ الشباب بالتعاون فً  : بم نصح الشٌوخ الشباب ؟ وكٌؾ استقبل الشباب نصٌحة الشٌوخٓٔس
 اء المطر .واستقبل الشباب النصٌحة بإعجاب واستحسان وأسرعوا فً تنفٌذها .بناء سد ٌحفظ م

تهدؾ القصة إلى الحث على التعاون والعمل الجاد و النشاط وإتقان  :ما الذي تهدؾ إلٌه هذه القصة ؟ٔٔس
 العمل واالستعانة بؤصحاب الخبرة من الشٌوخ واالستفادة من الشباب للنهوض بالوطن .

الشٌوخ أصحاب خبرة عظٌمة وتجارب  كل من الشٌوخ واالشبان فً مواجهة المشكلة وحلها ؟ :ما دورٖٔس
كثٌرة فكروا فً األمر وتوصلوا إلى رأي سدٌد وهو إقامة سد ٌحفظ ماء المطر . والشباب أصحاب إرادة وعزٌمة 

 قوٌة أعجبوا برأي الشٌوخ ونهضوا مسرعٌن إلقامة السد وأنجزوا ما أشار به الشٌوخ .

 : أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا؟ ٗٔس
 ألجمل : ؼلب الحزن ألنه ٌصور الحزن إنسانا ٌسٌطر وٌؽلب . زاد الحزن ؟ -ؼلب الحزن -ٔ
 األجمل مات الزرع ألنه ٌدل على أهمٌة الماء وشدة أثر عدم وجود الماء . جؾ الزرع ؟ -مات الزرع -ٕ
 هضوا لشؽلهم سرٌعا ألنه ٌوحً بالنشاط والقوة وجب العمل :األجمل ن قاموا لشؽلهم –نهضوا لشؽلهم سرٌعا  -ٖ
 األجمل : نقٌم سدا ألنه ٌدل ؼلى االهتمام ببناء السد وإتقان العمل  نبنً سدا ؟ -نقٌم سدا  -ٗ

 ؟ : ما رأٌك فً ترتٌب األفعال فً قول الشاعر : فنضب النبع ومات الزرع  وؼلب الحزن وسال الدمع٘ٔس 
 ق ومناسب للمعنى فالفعل )نضب (ٌسبق موت الزرع وانتشار الحزن ٌسبق نزول الدمع.ترتٌب األفعال دقٌ

 -:من واقع االمتحاناتابن عاصم  مناقشة

 ح٧َٓ َٜٓ ٝٛٞ ك٢ ح٩ٌٓخٕ كوخُض ح٤ُ٘ٞم ُِ٘زخٕ

 ٝٓ٘ٚ َٟٗٝ ٍُػ٘خ ػ٠ِ هيٍ ٗو٤ْ ٓيح  ك٤ٚ ٗللع حُٔطَ

 ٖٓ هخثَ حُ٘ٚ؟ -أ

  خرَ )ٗللع(........... ؿٔغ )ح٧َٓ(........أًَٔ ٓؼ٠٘ )ٗو٤ْ(........ ٓو -د

 ٓخًح ١ِذ ح٤ُ٘ٞم ٖٓ حُ٘زخٕ؟ -ؽ

 ٓخ ٗظ٤ـش حُـي ك٢ حُؼَٔ ًٔخ هخٍ حُ٘خػَ؟ -ى

 ٝٓ٘ٚ َٟٗٝ ٍُػ٘خ ػِــ٠ هيٍ ٗو٤ْ ٓيح ك٤ٚ ٗللع حُٔطَ

 ٝ ٜٗـ٠ــٞح ُ٘ـِـْٜ ٣َٓؼخ كخٓظلٔ٘ٞح ٓوخُْٜ ؿ٤ٔؼخ

 م حُٔيٝ ؿَى حُ٘الٍ كٞ كؤ٣٘ؼـض كوـُٜٞــْ رخُـٌـي

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :

 القٌمة (  –الطاقة  –معنى : " اإلمكان " ) القدر  -ٕقلٌل(    –عمٌق  –مضاد : " سهل "   ) صعب  -ٔ
 ترادؾ ٌإكد المعنى ( –تجانس ٌعطً جرسا موسٌقٌا –"الشٌوخ ,الشبان" بٌن الكلمتٌن:) تضاد ٌقوي المعنى -ٖ

  البٌت اآلخٌر ٌبٌن أثر العمل , وضح ذلك  .                                                      ) ب ( 
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  ) ج ( كٌؾ نجح أهل القرٌة فً حل المشكلة ؟                                                          
   مام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :( أXأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

 لم ٌفكر أهل القرٌة فً بناء سد للمحافظة على الماء )      (  -ٕكانت القرٌة فً أول األمر فً أحسن حال   )      (  -ٔ

 رؤِٜٛخ ٝ رخُـ٠٘ ٓـٔـــٍٞس ٣وخٍ : ًخٗض ه٣َش ٓؼٍٔٞس

 ٝ ؿِذ حُلِٕ ٝ ٓخٍ حُيٓغ ك٠٘ذ حُ٘زغ ٝ ٓخص حٍُِع

 ح٧َٓ َٜٓ ٝٛٞ ك٠ ح٩ٌٓخٕ م ُِ٘زـــــخدكوخُض ح٤ُ٘ٞ

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :

 ذهب (  –جّؾ  –معنى : " نضب "      ) قلّ  -ٕفقٌرة (       –قلٌلة  –مضاد : " معمورة "   ) خالٌة  -ٔ
 ترادؾ ٌإكد المعنى ( –انس ٌعطً جرسا موسٌقٌا تج –" معمورة , مؽمورة " بٌن الكلمتٌن : ) تضاد ٌقوي المعنى  -ٖ

  ٌنبعث من البٌت الثانً  جرس موسٌقى , عٌن مصدره .                                                ) ب ( 
     ) ج ( ما المشكلة التً نزلت بالقرٌة ؟                                                                         

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

 فكر أهل القرٌة فً بناء سد للمحافظة على الماء        )      (  -ٕكانت القرٌة فً أول األمر فً حال سٌبة    )      (   -ٔ

 مؽمورةٌقال كانت قرٌة معمورة          بؤهلها وبالؽنى 

 وؼلب الحزن وسال الدمع       الزرعفنضب النبع ومات 

 ـ هات مرادؾ سال ومضاد معمورة وجمع قدر ؟أ
 واجهتها ؟      التًـ كٌؾ كان حال القرٌة ؟ وما المشكلة ب 
 ) معمورة ـ مؽمورة ( ؟  فًـ ما الجمال جـ 

 اإلمكان فًوهو  األمر سهلفقالت الشٌـوخ للشبــان            

 نقٌم سدا فٌه نحفظ المطر            ومنه نروى زرعنا على قدر

 مرادؾ فى اإلمكان ومضاد قدر وجمع سد .  ـ هات أ 
 ـ ما الحل الذى توصل إلٌه الشٌوخ لحل مشكلة الجفاؾ ؟       ب 
 ـ ما الجمال فى نحفظ ونروى ؟ جـ 

 فاستحسنوا مقالهم جمٌعا     ونهضوا لشؽلهم سرٌعا

 حقولهم بالكد          وؼرد الشبلل فوق السدفؤٌنعت 

 ـ ما مراؾ الكد ومضاد أٌنعت وجمع شؽل ؟أ 
 ـ كٌؾ استقبل الشباب نصٌحة الشٌوخ ؟ وكٌؾ صارت حال القرٌة بعدها ؟   ب 
 ـ ما الجمال فى ) ؼرد الشبلل فوق السد ( ؟ جـ 

 ٌقال كانت قرٌة معمورة          بؤهلها وبالؽنى مؽمورة

 وؼلب الحزن وسال الدمع       الزرعالنبع ومات  فنضب

 
 ٌقال كانت قرٌة معمورة          بؤهلها وبالؽنى مؽمورة
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 وؼلب الحزن وسال الدمع       الزرعفنضب النبع ومات 

 
 اإلمكان فًوهو  األمر سهلفقالت الشٌـوخ للشبــان            

 نروى زرعنا على قدرنقٌم سدا فٌه نحفظ المطر            ومنه 

 
 فاستحسنوا مقالهم جمٌعا     ونهضوا لشؽلهم سرٌعا

 فؤٌنعت حقولهم بالكد          وؼرد الشبلل فوق السد

 
 ٌقال : كانت قرٌة معمورة                بؤهلها و بالؽنى مؽمـــورة

 فنضب النبع و مات الزرع              و ؼلب الحزن و سال الدمع

 شٌوخ للشبـــــاب                  األمر سهل وهو فى اإلمكانفقالت ال

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
 ذهب (  –جّؾ  –) قلّ   " سال: "  مضاد -ٕفقٌرة (          –قلٌلة  – مسكونة)   : " معمورة " معنى -ٔ

                 . وضح ذلك .   فً البٌت األول بٌان لطٌب حال القرٌة ) ب (  
  " معمورة ..... مؽمورة " بٌن الكلمتٌن .................. ) اكمل (  ) ج ( 

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة )  

     )      (  . أهل القرٌة فً بناء سد للمحافظة على الماء ونٌتعالم  -ٕ   (  )   .األمر فً أحسن حال  بداٌةكانت القرٌة فً  -ٔ

 ٌقال : كانت قرٌة معمورة                بؤهلها و بالؽنى مؽمـــورة

 فنضب النبع و مات الزرع              و ؼلب الحزن و سال الدمع

 فقالت الشٌوخ للشبـــــاب                  األمر سهل وهو فى اإلمكان

   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :   ) أ(

 (  صعب – ٌسر – عسر)   " سهل: "  مضاد -ٕفقٌرة (           –قلٌلة  – مملوءة)   مورة "ؽ: " م معنى -ٔ
                 فً البٌت الثانً بٌان لما أصاب القرٌة . وضح ذلك .   ) ب (  

            ل ........................ ) اكمل (  فً البٌت الثانً بٌن الجم) ج ( 
   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

   )      (  .  أهل القرٌة فً بناء سد للمحافظة على الماء تعاون -ٕ)      (  .األمر فً حال سٌبة  بداٌةكانت القرٌة فً  -ٔ
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 رٌبات الكتاب المدرسًتد

 ٌقال كانت قرٌة معمورة          بؤهلها وبالؽنى مؽمورة

 وؼلب الحزن وسال الدمع       الزرعفنضب النبع ومات 

 

 رؤِٜٛخ ٝ رخُـ٠٘ ٓـٔـــٍٞس ٣وخٍ : ًخٗض ه٣َش ٓؼٍٔٞس

 ٝ ؿِذ حُلِٕ ٝ ٓخٍ حُيٓغ ك٠٘ذ حُ٘زغ ٝ ٓخص حٍُِع

 َ َٜٓ ٝٛٞ ك٠ ح٩ٌٓخٕح٧ٓ كوخُض ح٤ُ٘ٞم ُِ٘زـــــخد

 
 

 

 

 

 

 فاستحسنوا مقالهم جمٌعا     ونهضوا لشؽلهم سرٌعا

 فؤٌنعت حقولهم بالكد          وؼرد الشبلل فوق السد
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ٛٞ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ ٗخػَ ُز٘خ٢ٗ, ٝ ٖٓ ًزخٍ ٗؼَحء حُٜٔـَ, ُٝي رو٣َش )حُٔل٤يػش( رِز٘خٕ ػخّ  -التعرٌؾ بالشاعر :

حٗظوَ ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش, ظَٜص ٓٞٛزظٚ ك٢ حُ٘ؼَ ٓزٌَح كؤٛيٍ ى٣ٞحٗٚ ح٧ٍٝ )طًٌخٍ حُٔخ٢ٟ( ٝٛٞ ك٢ ّ 73ٔٝٔ

ط٘زَ ٝطَحد (  –حُؤخثَ  –حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٙ, ػْ ٛخؿَ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ, ٝحٛيٍ ٓـِش ح٤َُٔٔ ُٝٚ ػيس ىٝح٣ٖٝ ) حُـيحٍٝ 

 ّ . 3٘8ٔٝ طٞك٠ ػخّ 

أػَٙ ك٢ ٓٞحؿٜش حُ٘يحثي ٝحُظـِذ ػ٤ِٜخ ٝحُلذ ٝحُؼطخء ىٕٝ حٗظظخٍ ٣ظليع حُ٘خػَ ػٖ ه٤ٔش حُظلخإٍ ٝ -جو النص :

 ٓوخرَ ٧ٕ ًُي َٓ ٓؼخىط٘خ ك٢ حُل٤خس 

 

ا " دراسة "  : الرابعالدرس   كن بلسما
  للشاعر : إٌلٌا أبو ماضً                                          

  

 نصوص 
 ػخُْ رال كيٝى  :   الوحدة األولى
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 ـ ىػٞس ا٠ُ حُظلخإٍ ٝحُظٔخٓق ٔ

 ٝكالٝس إ ٛخٍ ؿ٤َى ػِؤخ ًٖ رِٔٔخ إ ٛخٍ ىَٛى أٍهٔـــــــخ

 أ١ حُـِحء حُـ٤غ ٣زـ٠ إ ٛٔـ٢ أكٖٔ ٝإ ُْ طـِ كظ٠ رخُؼ٘ـــــــخ

 ٔؼـْ حُِـ١ٞ حُ

ا  ا  بلسما ٌا  و أدهردهور  ج :  كزمن كدهر  المرض× دواء شاف

 عدوا ( –مر ) حاقداا  ًءالحنظل وكل ش علقما   , ج: أراقمأخبث الحٌات  أرقما 

 تؽٌر وتحول وتبدل  صار 

 تعاقب  × تكافؤ وتثاب ,   تجز أسا  –قدم اإلحسان , والمضاد  أحسن 

 العقاب× المكافؤة أو الثواب  الجزاء   اإلنكار والجحود و الذم   ×   حالمد الشكر , الثناء 

 توقؾ وانقطع  ×سقط  –سال  همً  ؼٌوث وأؼٌاث  ج: المطر الكثٌر ,  الؽٌث

   ٌرٌد وٌنتظر ٌبؽً 

 البٌتٌنأضواء على 
و عامل الجمٌع  معاملة جلدها ,  حٌنكن دواء شافٌا ٌخفؾ آالم اآلخرٌن حتى لو صارت دنٌاك أفعى تبدل كل   -ٔ

 طٌبة , مهما زاد حقدهم علٌك وعداإهم لك . 
المطر عندما ٌنهمر , ال ٌنتظر تظر الثناء و الشكر من أحد ؛ فكن معطاء جوادا , محبا لجمٌع الناس , دون أن تن -ٕ

 . من أحد الشكر أو رد الجمٌل 

 من جمال التعبٌر

  نسان بالدواء الشافً .أمر ؼرضه النصح واإلرشاد ٌصور اإل:كن بلسما *

 : ٗزٚ حُِٓخٕ رخُؼؼزخٕ ٝحُلؼَ ٛخٍ ٣يٍ ػ٠ِ حُظل٣َٞ . ٛخٍ  ىَٛى أٍهٔــــــــــــــــــــخ  * 

 *صار: فعل ٌدل على التحول فالزمن ال ٌستقر على حال . ٌقوى المعنى وٌوضحه .: تضاد  علقماوحبلوة  *

 قً ٌطرب األذن . ) تصرٌع ( بٌنهما إٌقاع موسٌ : اعلقم -ا أرقم* 

 أمر للنصح والحث  . أحسن:* 

 : أسلوب شرط ٌدعو للعطاء ببل مقابل .  وإن لم تجز الثنــــــا* 

  .ٌوحى بكثرة العطاء و عدم انتظار المقابل و الجزاءؼرضه النفً ام ه: استف الجزاء الؽٌث ٌبؽى إن همى * أي

 ػطخء رال كيٝىـ ٕ

 أٝ ٖٓ ٣ؼ٤ذ حُزِزَ حُٔظَٗٔــــــــــخ ؟          ـــــــش ؟ ٖٓ ًح ٣ٌخكت َُٛس كٞحكـــــ  

 ػي حٌَُحّ حُٔل٤ٖ٘ٔ ٝهٜٔــــــْ                رٜٔخ طـي ٣ٌٖٛ ْٜٓ٘ أًـــــــــَٓخ  

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ 

 منتشرة الرابحة . فواحة من الذي ؟ من ذا ؟

 ٌعاقب x وٌكافا  يٌجز ٌثٌب ٌعاقب . x  يٌجزٌثٌب و  ٌكافا

 احسب وأحص  عد ببلبل , ج: طابر له صوت جمٌل  البلبل

 البخبلء   xكرٌم , م : أصحاب الكرم والجود  الكرام النابح الباكً xالمؽرد المؽنى , الشادي ,  المترنما

 المقصود الزهرة والبلبل هذٌن ن المسٌبٌ x الذٌن ٌقدمون اإلحسان دابما ,  المحسنٌن
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 أبخلx ا , أكثر كرما  أكرم ارنهم بهم .قدرهم   وازنهم   وق قسهم

 البٌتٌنأضواء على 
لبلبل اتفوح رابحتها الذكٌة لتنعش و تسعد من حولها , و كذلك  ًال ٌستطٌع أحد ان ٌكافا الزهرة الجمٌلة الت -ٖ

 . المؽنى الذى ٌمتع الجمٌع بحسن صوته و جمال ؼنابه

ابهم و عطاء الزهرة الفواحة و البلبل المؽرد , ستجد أن ن تعرؾ الكرام المحسنٌن , و قارن بٌن عطأحاول  -ٗ
  كثر عطاء من هإالء جمٌعا .أالزهرة و البلبل أجود و 

 من جمال التعبٌر

  أِٓٞرخ أَٓ ُِٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى  هْٜٔ: –ػي 

  .االستبعاد و ٌوحى بكثرة عطاء الزهرة النفً و ام ؼرضهه: استف من ذا ٌكافــا زهــرة فـواحــة* 

 شبه الزهرة بإنسان كرٌم .ٌو طٌبةدل  على الرابحة والٌ تعبٌر : فواحةهرة * ز

 . االستبعاد و ٌوحى بكثرة عطاء البلبل النفً و ام ؼرضه ه: استف  اممن ٌثٌب البـلبـل المتـرنـ *

 : تعبٌر ٌدل على السعادة والفرحة .  * البلبل المترنما

 ىػٞس ُِلذ ٝحُزؼي ػٖ حٌَُٙ

 ا٠ٗ ٝؿيص حُلذ ػِٔخ ه٤ٔــــــــــخ                ْ حُٔلزش ػٜ٘ٔـــخ ٣خ ٛخف هٌ ػِ

 أكزذ ك٤ـيٝ حٌُٞم هَٜح ٤ٗـَح                  ٝحرـٞ ك٠ٔٔ٤ حٌُٕٞ ٓـ٘خ ٓظِٔـــــخ

 حَُٔء ٤ُْ ٣لذ كظ٠ ٣لٜٔــــــــخ ال ططِزٖ ٓلزش ٖٓ ؿخٛــــــــــــــَ          

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

ً وصاحب  , ج : صحاب وأصحاب ٌا صاحب ٌا صاح
 عدو× وصحب 

 المقصود : تعلم منهما خذ عنها

ا ,  قٌما الطرٌقة التً بها تحب وتعطى علم المحبة ا , تافهاا × ذو قٌمة  عظٌما  حقٌرا

 بٌت من قش أو قصب , ج :  أكواخ الكوخ بادل الناس الحب أحبب

 مظلم× مشرقا    –مضٌبا  نٌرا ٌمسى× ٌصبح ,   ٌؽدو

 ال تنتظرن , ال تتوقعن ال تطلبن أحبب× امقت ,  –اكره  ابؽض

 سٌا الخلق –أحمق  جاهل محبسا , والجمع سجون . سجنا

 ٌجهل .× ٌدرك وٌعرؾ   ٌفهم رجال –من ؼٌر لفظها  –اإلنسان وجمعها  المرء

 البٌتٌنأضواء على 
حٌاتك , فإن للحب فلسفة  فًاجعلهما قدوة  : تعلم من الزهرة و البلبل معنى الحب و العطاء , و ًٌا صدٌق -٘

 عمٌقة , فهو علم قٌم عظٌم .
على الحب , فالحب  ٌمؤل  الدنٌا بهجة و سرورا , و ٌجعل من المسكن البسٌط قصرا مضٌبا تحرص علٌك أن  -ٙ

 ألنه ٌجعل الوجود سجنا مظلما ضٌقا . ؛فسٌحا , و ابتعد عن الكره 
 الخلق , ألن الحب ال ٌجود به  إال اإلنسان السوى الذى ٌعرؾ معناهال ترجو الحب من إنسان أحمق  -7

 من جمال التعبٌر

 . ؼرضه التنبٌه ٌوحً بالحب وفٌه إٌجاز بحذؾ آخر الكلمة : نداء  ٌا صاح*

 : تصوٌر للمحبة علما ٌتعلمه اإلنسان .  *علم المحبة
 علما قٌما : ٌدل على قٌمة الحب العظٌمة . 
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 ضاد ٌوضح المعنى وٌقوٌه . : ت مظلما–*نٌرا 

  أمر ؼرضه التحذٌر .  ابؽض :*

 تضاد ٌإكد المعنى و ٌوضحه  كوخا , قصرا  :*

 : تعبٌر ٌصور الكوخ بالقصر ٌوحً بؤهمٌة الحب والتفاإل . *ٌؽدو الكوخ قصرا

 : تعبٌر جمٌل حٌث شبه الكون بالسجن , مما ٌبٌن اثر الكراهٌة  فٌمسى الكون سجنا مظلما*

 اسلوب نهى الؽرض منه النصح و اإلرشاد:   ال تطلبــن محبــة مــن جاهـل*

  -أسبلة مجاب عنها :
 بالثعبان أو الحٌة .  : بم صور الشاعر الدهر فً البٌت األول ؟ٔس
 إلى التفاإل والبعد عن التشاإم وعمل الخٌر دون انتظار الثواب . : إالم ٌدعونا الشاعر فً أول بٌتٌن ؟ٕس
 المطر الذي ٌنزل وٌنفع الناس دون مقابل . ا المثال الذي ساقه الشاعر لٌحث على فعل الخٌر ؟: مٖس
 الزهرة الفواحة والبلبل المترنم . : ما المثاالن اللذان ذكرهما للحث على العطاء ؟ٗس
 عا حضارٌا .العطاء ٌعود على المجتمع بالتقدم والعزة وٌصبح مجتم : بٌن أثر العطاء والحب على المجتمع ؟٘س
 ألنه ٌمكن أن نتعلمه من ؼٌرنا .  : لماذا جعل الشاعر الحب علما ؟ٙس
 ؟  : وازن بٌن المتفابل والمتشابم فى الحٌاة7س

 اإلنسان المتفابل ٌرى كل شًء حوله جمٌبل أما المتشابم ٌرى كل شًء مظلما كرٌها .
 : ما أثر التفاإل على الحٌاة وإعمار األرض ؟ 8س

 ر الحب وٌجعل اإلنسان ٌقبل على العمل وٌعمر األرض وٌنفع اآلخرٌن . التفاإل ٌنش
 ؟   الدعوة إلى الحب والعطاء .  : ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر9س
ٌِّ  : ماذا ٌطلب الشاعر من اإلنسان فً البٌتٌن األول والثانً؟ٓٔس را مع ٌطلب الشاعر من اإلنسان أن ٌكون خ

 ببل عند الشدابد وتقلب الزمن وأن ٌحسن إلى الناس وال ٌنتظر جزاء من أحد .الناس جمٌعا وأن ٌكون متفا
 : علل:ٔٔس

ألنهما مصدر سعادة اإلنسان فٌقبل على العمل بنشاط وٌتؽلب على  البد من الحب والتفاإل إلعمار األرض ؟ -ٔ 
 الهموم واألحزان وٌنظر إلى الحٌاة نظرة كلها أمل وٌبتسم للحٌاة فٌعمر الكون .

 ؟ حرص الشاعر على االحب والتفاإل -ٕ
 ألنهما مصدر البهجة والسرور فً الدنٌا بهما ٌرى اإلنسان كل شًء جمٌبل فٌتحول الكوخ إلى قصر جمٌل .

 ألنهما ٌعطٌان ببل حدود ودون انتظار لثواب أو جزاء من أحد . طلب الشاعر أخذ المحبة عن الزهرة والبلبل ؟ -ٖ
 أن نقتدي بالزهرة والبلبل ؟: لماذا ٌطلب الشاعر ٕٔس

 لنتعلم منهما العطاء والحب والتفاإل دون انتظار لثواب أو جزاء . 
للتسامح والتفاإل أطٌب األثر فً حٌاة اإلنسان بهما تتوطد  : ما أثر التسامح والتفاإل فً حٌاة اإلنسان ؟ٖٔس

 المحبة بٌن الناس وتذلل الصعاب وتقوى الروابط .
  ور دور كبٌر فً حٌاتنا . وضح ذلك ؟: لؤلزهار والطٌٗٔس

 : تطربنا بؽنابها العذب وصوتها الشجً .الطٌور : تسعدنا برابحتها الفواحة ومنظرها الجمٌل .  األزهار
  : بم صور الشاعر اإلنسان فً البٌت األول ؟ ولماذا؟٘ٔس

 والعطاء والتفاإل .صور الشاعر اإلنسان بالحبلوة والبلسم )الدواء الشافً ( وذلك لحثه على الحب 
 ال تطلب محبة من جاهل (؟ –: أي التعبٌرٌن أجمل ؟ولماذا ؟ )ال تطلبن محبة من جاهل ٙٔس

 األجمل )ال تطلبن محبة من جاهل ( ألن الفعل مإكد بنون التوكٌد الثقٌلة .
 توحً بكثرة األلم والمرارة فً الحٌاة .أرقما (  -)علقما -ٔ : وضح ما ٌوحً به ما ٌلى :7ٔس
 توحً بالحماقة وسوء الخلق  جاهل : -ٖ توحً بالجمال وطٌب الرابحة وكثرة العطاء . زهرة فواحة : -ٕ
 : توحً بكثرة العطاء . أكرما -٘                         : توحً بالسعادة والفرحة .    المترنم -ٗ

معطاء دون أن ٌنتظر الجزاء من  الدعوة هً أن ٌكون اإلنسان : للشاعر دعوة نبٌلة فً األبٌات وضحها ؟8ٔس
 أحد وأن ٌقتدي فً ذلك بالزهرة الفواحة والبلبل الشادي اللذٌن أسعدا الناس دون أن ٌنتظرا جزاء من أحد 
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الحب ٌجعل الحٌاة سعٌدة فٌرى اإلنسان كل شًء جمٌبل  :ما أثر الحب والبؽض على عبلقة اإلنسان بالحٌاة ؟9ٔس
 البؽض ٌجعل الحٌاة بابسة فٌضٌق الكون على اإلنسان وكؤنه سجن مظلم.وٌتحول الكوخ إلى قصر جمٌل . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من واقع االمتحانات : مناقشة ابن عاصم
 كن بلسما إن صار دهـرك  أرقـما      و حـبلوة إن صـار ؼـٌـــرك عـلـقــما

 أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا      أى الجـــزاء الؽــٌث ٌبؽــى إن همـــى

 من ذا ٌكـــافــا زهــــرة فـواحــة        أو مــن ٌثـــٌب البـلبـل المتـرنـــمــا

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
ا: "  معنى -ٔ  (  ٌعاقب – ٌكافا –ٌحسن ) "   ٌثٌب: " مضاد  -ٕ( أجمل الحٌات – أخبث الحٌات  – أحقر الحٌات) " أرقما

   فً البٌت األول دعوة نبٌلة , لها أثر عظٌم . وضح ذلك .            ) ب (  
    " أحســـن " أسلوب .................. ؼرضه ...................     ) ج ( 

    ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة )  
ا ٌذكر لنا  -ٕ       )     (.  ان إلى بهجة وسعادةٌحول حٌاة اإلنس الجود -ٔ     )     (            . البلبل ال ٌقدم شٌبا

 كن بلسما إن صار دهـرك  أرقـما      و حـبلوة إن صـار ؼـٌـــرك عـلـقــما

 أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا      أى الجـــزاء الؽــٌث ٌبؽــى إن همـــى

 زهــــرة فـواحــة        أو مــن ٌثـــٌب البـلبـل المتـرنـــمــامن ذا ٌكـــافــا 

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
ا: "  معنى -ٔ ا" )  بلسما ا  – دواء مّرا ٌّا ا – دواء شاف امضاد  -ٕ(  دواء الذعا ا " ) الذعا ا  –: " علقما ا (  –مّرا  حلوا

 نً نصٌحة ؼالٌة , لها أثر عظٌم . وضح ذلك .         فً البٌت الثا) ب (  
ا " أسلوب .................. ؼرضه ...................    ) ج (       " كن بلسما

  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 
ا ٌذكر لنا  -ٕ          اء  )     ( العطاء ٌحول حٌاة اإلنسان إلى سعادة وهن -ٔ    )     ( .     الزهرة ال تقدم شٌبا

ا ا نٌرا ا أحبب فٌؽدو الكوخ قصرا  وابؽض فٌمسى الكون سجناا مظلما

 الــمــرء لٌس ٌحب حتى ٌفهما ال تطلبن محبــة من جاهـل

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
 (  الكونات – األكوان –األماكن "  )  الكون: " جمع  -ٕ  ( ٌدوم – ٌسٌــر  – ٌصبــح"   )  ٌؽدو: "  معنى -ٔ
 فً البٌت األول موازنة بٌن الحب والكره . وضح ذلك .                                       ) ب (  

                            ما نوع األسلوب فً ) أحبب ( ؟ وما ؼرضه ؟                        ) ج ( 
  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة )  

ا ( بٌنهما تضاد  -ٕ         )     (      الجاهل ٌدرك وٌفهم معنى الحب. -ٔ ا ـ مظلما     )     (   . ) نٌرا

ا ا نٌرا اوابؽض فٌم أحبب فٌؽدو الكوخ قصرا  سى الكون سجناا مظلما

 الــمــرء لٌس ٌحب حتى ٌفهما ال تطلبن محبــة من جاهـل

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

 كٌَ ٝ أريع 

 : فً البٌت األول موسٌقى . ما مصدرها ؟ وما أثرها ؟  ٔس
 ؟  دهرك أرقما ": لماذا كان " صار دهرك أرقما " أجمل من " أصبح  ٕس
 " ؟ وما ؼرضه ؟ أي الجزاء الؽٌث ٌبؽى إن همـً: ما نوع األسلوب فً "  ٖس

 : بم ٌوحً وصؾ " زهرة " بـ " فواحة " ؟  ٗس 
 ل " بـ " المترنما " ؟ : عبلم ٌدل وصؾ " البلب٘س
 " ؟قٌما " بـ "  علما عبلم ٌدل وصؾ " :  ٙس
 ال تطلب محبة من جاهل (؟ –أي التعبٌرٌن أجمل ؟ولماذا ؟ )ال تطلبن محبة من جاهل :  7س
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 (  سجنات – مساجن –سجون "  )  سجن: " جمع  -ٕ  ( تعرفنّ  – تنتظرّن  – تعلمنّ "   )  تطلبنّ : "  معنى -ٔ
  نصٌحة عظٌمة . وضح ذلك .                       فً البٌت الثانً) ب (  

  ما نوع األسلوب فً ) ال تطلبــنَّ ( ؟ وما ؼرضه ؟                  ) ج ( 
   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة )  

ا. -ٔ ا ( بٌنهما ترادؾ  -ٕ   (     )             الحب ٌمؤل الدنٌا بهجة وسرورا ا ـ سجنا  )     (  .    ) قصرا

 بهـما تجـــد هــذٌن منهـما أكــرما عد الكرام المحسنٌن و قسهــم

 إنى وجـدت الحــــب علــــما قٌما ٌا صاح خذ علم المحبة عنهما

 و ابؽض فٌمسى الكون سجنا مظلما أحبب فٌؽدو الكـوخ قصرا نٌرا

  " جابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :) أ(   تخٌر اإل
 ٌعود (  –ٌصبح  –معنى : " ٌؽدو "      ) ٌسٌر -ٕاللبام (  –البخبلء  –مضاد : " الكرام "   ) الفقراء  -ٔ
ا " بٌن الكلمتٌن :) تضاد ٌقوي المعنى -ٖ ا , مظلما  ترادؾ ٌإكد المعنى (  –تجانس ٌعطً جرسا موسٌقٌا –" نٌرا

  ن الشاعرفً البٌت الثالث  أثر الحب والكراهٌة , وضح ذلك .                                 ٌبٌ) ب ( 
  ) ج ( لماذا ٌطلب الشاعر أن نقتدي بالزهرة والبلبل ؟                                                    

   ارة الخاطبة فٌما ٌلً :( أمام العبXأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

ا ٌذكر لنا            )     (  -ٕ       العطاء ٌحول حٌاة اإلنسان إلى بهجة وسعادة   )     (    -ٔ  البلبل ال ٌقدم شٌبا

 و حـبلوة إن صـار ؼـٌـــرك عـلـقــما كن بلسما إن صار دهـرك  أرقـما

 ــٌث ٌبؽــى إن همـــىأى الجـــزاء الؽ أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا

 أو مــن ٌثـــٌب البـلبـل المتـرنـــمــا من ذا ٌكـــافــا زهــــرة فـواحــة

 درجات " 3"  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
ا -ٕالتهكم (  –الذم  –مضاد : " الثناء "   ) السخرٌة  -ٔ ا "      ) الذعا ا (  –ا مّرا  –معنى : " علقما  حلوا
ا "بٌن الكلمتٌن :) تضاد ٌقوي المعنى -ٖ  ترادؾ ٌإكد المعنى (  –تجانس ٌعطً جرسا موسٌقٌا –" حبلوة ,علقما

 درجات " 3"                                            جرس موسٌقى , عٌن مصدره . األول ٌنبعث من البٌت ) ب ( 
 درجات " 3" األبٌات ؟                                                                     ما الذي ٌدعو إلٌه الشاعر فً ) ج ( 

 درجات " 3"  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 
ا ٌذكر لنا                )     ( الز -ٕالعطاء ٌحول حٌاة اإلنسان إلى سعادة وهناء         )     (     -ٔ  هرة ال تقدم شٌبا

 و حـبلوة إن صـار ؼـٌـــرك عـلـقــما كن بلسما إن صار دهـرك  أرقـما

 أى الجـــزاء الؽــٌث ٌبؽــى إن همـــى أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا

 ـــمــاأو مــن ٌثـــٌب البـلبـل المتـرن من ذا ٌكـــافــا زهــــرة فـواحــة

 

 تدرٌبات الكتاب المدرسً

 و حـبلوة إن صـار ؼـٌـــرك عـلـقــما كن بلسما إن صار دهـرك  أرقـما

 أى الجـــزاء الؽــٌث ٌبؽــى إن همـــى أحـسـن و إن لم تـجـز حتى بالثنا

 أو مــن ٌثـــٌب البـلبـل المتـرنـــمــا من ذا ٌكـــافــا زهــــرة فـواحــة
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اأح ا نٌرا ا بب فٌؽدو الكوخ قصرا  وابؽض فٌمسى الكون سجناا مظلما

 الــمــرء لٌس ٌحب حتى ٌفهما ال تطلبن محبــة من جاهـل

 

 ػي حٌَُحّ حُٔل٤ٖ٘ٔ ٝهٜٔــــــْ                رٜٔخ طـي ٣ٌٖٛ ْٜٓ٘ أًـــــــــَٓخ

 علما قٌمــــــــــاإنى وجدت الحب                 ٌا صاح خذ علم المحبة عنهمـــا 
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 نماذج قراءة حرة

اا؛ إذ استوطَن البشر األوابل حول نهر الّنٌل حوالً  ٌّ كانت حضارة مصر القدٌمة أولى الحضارات فً تارٌخ العالم وأؼناها ثقاف

ٌّة عند اّتحاد مملكتً مصر فً الّنٌل األدنى والّنٌل األ ٖٓٓ٘عام  قبل  ٖٓ٘ٔعلى عام قبل المٌبلد, وبدأ عصر الحضارة المصر

ٌّة, من أشهرها: أهرامات الجٌزة الّثبلث, وتمثال أب ٌّة والمعمار الهول,  ًالمٌبلد, وتركت هذه الحضارة الكثٌر من اآلثار الثقاف

وكانت بداٌتها من المملكة القدٌمة التً ظهرت خبلل العصر البرونزّي المبكر, أّما نهاٌُتها فكانت فً المملكة الجدٌدة أثناء 

عصر البرونزي المتؤّخرال  

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مرادؾ ) استوطن ( ) سكن  ـ هجر ـ هجم  ( ٕـ تفرق ـ تسلم(                    تجمع( ) اتحاد)  مضادـ ٔ

 ) ب ( تبٌن الفقرة بعضا من آثار الحضارة المصرٌة . وضح ذلك .  
 ( أٓخّ حُوطؤ :   خّ حُٜٞحد , ٝػالٓش ) ( أٓ ٟغ ػالٓش )  -ى 

 (   قبل المٌبلد) ٖٓٓ٘لنٌل حوالً عام ـ استوطن البشر حول إ(  صرٌة فً العصر البرونزي المتؤخر)ـ بدأت الحضارة المٔ 

ْٜٓ ١ٍ ؿؼِٚ ًح ًَِٓ طـخٓٔخ طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُٔٞهغ حُــَحك٢ ١ُِٖٞ حُؼَر٢ ٖٓ هالٍ حَٗحكٚ ػ٠ِ ٓٔطلخص ٓخث٤ش ٠ٓٝخثن ٛخٓش 

٣ٝطِن ػ٠ِ أٍٝ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ) حُـَٔ ح٢ٍٟ٧ حُؼظ٤ْ ( ؛ ٧ٗٚ ٣َر٢ ر٤ٖ هخٍحص حُؼخُْ حُوي٣ْ آ٤ٓخ ٝ أك٣َو٤خ ٝ أٍٝٝرخ , ك٤غ  ,

٣َٜ ٤٠ٓن ؿزَ ١خٍم ر٤ٖ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ٝحُٔل٢٤ ح٢ِٔ١٧ , ًٔخ ٣ؼي ٤٠ٓن رخد حُٔ٘يد أهَد ح٠ُٔخثن حُؼَر٤ش ا٠ُ ه٢ 

كٜٞ ٣َر٢ ر٤ٖ ه٤ِـ٤ٖ , ًٔخ ٣لظ١ٞ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ػ٠ِ ه٘خس ح٣ُْٞٔ حُظ٢ طوغ ك٢ َٜٓ  حالٓظٞحء , أٓخ ٤٠ٓن َِٛٓ  

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مرادؾ ) تكمن ( ) تسكن  ـ تهرب ـ توجد  ( ٕـ ذوي ـ ذوات(                    ذي( ) ذا)  جمعـ ٔ

 وطن العربً  . وضح ذلك .  ) ب ( تبٌن الفقرة أهمٌة موقع ال
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 ـ ٌطلق على الوطن العربً الجسر المابً العظٌم   .                                                 )     (ٔ 
 )     (                              ـ ٌربط مضٌق جبل طارق بٌن البحر المتوسط والمحٌط األطلسً  .    ٕ 

خ, ١ز٤ؼ٤شُوي ؿؼَ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ حُظَّؼخٕٝ كطَس  , ؿزِٜخ ك٢ ؿ٤ٔغ ٓوِٞهخطٚ: ٛـ٤َٛخ ًٝز٤َٛخ, ًًَٛخ ٝأٗؼخٛخ, اٜٗٔخ ٝؿِّٜ٘

ٖ ٣ؼخٝٗ َٓ ح, رَ الريَّ إٔ ٣لظخؽ ا٠ُ  ََّ أػزخء حُل٤خس ٝٓظخػزٜخ ٓ٘لَى  ٚ ٣ٝٔخػيٙ؛ ٌُُي كخُظَّؼخٕٝ كال ٣ٌٖٔ ١٧ِّ ٓوِٞم إٔ ٣ٞحؿٚ ً

َِّ ؿٜي, ٣َٜٝ ا٠ُ حُـَٝ  ْ٘ـِ حُؼَٔ رؤهَٜ ٝهض ٝأه ِٖٓ ٣ٍََّٟٝخص حُل٤خس, حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ حالٓظـ٘خء ػٜ٘خ, كزخُظَّؼخٕٝ ٣ُ ٍَٟٝس 

 .رَٔػش ٝاطوخٕ
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       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 ـ مرادؾ ) فطرة ( ) ؼرٌزة  ـ سكٌنة ـ جمٌلة  ( ٕ              ـ ٌهرب ـ ٌقابل(      ٌنفر( ) ٌواجه)  مضادـ ٔ

 ) ب ( تبٌن الفقرة أهمٌة التعاون   . وضح ذلك .  
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 . )     ( ىكد المعنبٌن كلمتً ) صؽٌرها , كبٌرها ( ترادؾ ٌإـ ٕ.  )     ( ضرورة من ضرورات الحٌاةالتعاون ـ ٔ 

ا من العبلقات االجتماعٌة, والمعامبلت  ا كبٌرا تبدو لنا حاجة المجتمع اإلنسانً إلى خلق الصدق, حٌنما نبلحظ أن شطرا

ا صادقاا عما فً نفس قابلها, لم نجد وسٌلة أخرى كافٌة  اإلنسانٌة, تعتمد على شرؾ الكلمة, فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبٌرا

 رادات الناس, ونعرؾ فٌها حاجاتهم ونعرؾ فٌها حقٌقة أخبارهم.نعرؾ فٌها إ

ا على الكذب؛ و ا قابما لوال الثقة بشرؾ الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط االجتماعٌة بٌن الناس, وٌكفً أن نتصور مجتمعا

 لندرك مبلػ تفككه وانعدام صور التعاون بٌن أفراده.

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (   ترجعـ  تعودـ   تقوم( )  تعتمدـ مرادؾ ) ٕ(          كبلهما صوابـ  شطورـ  أشطر( ) شطر)  جمعـ ٔ

 . وضح ذلك .     موازنة بٌن الصدق والكذبالفقرة  تعقد) ب ( 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 . )     (    المجتمع اإلنسانً ال ٌحتاج إلى خلق الصدقـ ٕ  )     (.الناس على شرؾ الكلمةتعتمد العبلقات بٌن ـ ٔ 

الصادقون أصحاب همة عالٌة, وعزٌمة قوٌة ماضٌة, همهم رضا ربهم, ٌسٌرون معها أٌن توجهت ركاببها, وٌستقلون معها 

ر وقته بالطاعات, وشؽله بالق ربات, فبٌنما هو فً صبلة إذ رأٌته فً ذكر , ثم فً أٌن استقلت مضاربها؛ ترى الصادق قد عمَّ

, ثم فً إحسان للخلق بالتعلٌم وؼٌره من أنواع النفع, ثم فً أمر بمعروؾ أو نهً عن منكر, أو فً قٌام بسبب فٌه  حجٍّ

 المنافع. إلى ؼٌر ذلك من أنواع –إن أمكن  –عمارة الدٌن والدنٌا, ثم فً عٌادة مرٌض, أو تشٌٌع جنازة, أو نصر مظلوم 

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (   إعانةـ مرادؾ ) عٌادة ( ) زٌارة  ـ عبلج ـ ٕـ سابقة ـ لٌنة(           حاضرة( ) ماضٌة)  مضادـ ٔ

 . وضح ذلك .     همة  الصادق وحٌاته الفقرة  تبٌن) ب ( 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 . )     (    عمر حٌاته بالقربات والطاعات ٌالصادق ـ ٕ. )     (      الصادقون ال ٌملكون العزٌمة الصادقة ـ ٔ 

ا, والؽدر كذب بهما؛ ألنَّ فٌه  )الوفاء أخو الصدق والعدل, والؽدر أخو الكذب والجور, وذلك أنَّ الوفاء صدق اللسان والفعل معا

قِد فٌه فقد انسلخ من اإلنسانٌة كالصدق, وقد جعل هللا تعالى العهد من والوفاء ٌختصُّ باإلنسان, فمن فُ  العهد. مع الكذب نقض

ا ألمور الناس, فالناس مضطرون إلى التعاون وال ٌتمُّ تعاونهم إال بمراعاة العهد والوفاء, ولوال ذلك  اإلٌمان, وصٌره قواما

 لتنافرت القلوب, وارتفع التعاٌش

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة أ ( اختر) 
 (   توحدتـ  تفرقتـ   تجمعت( ) تنافرتـ مرادؾ ) ٕ(          الظلمـ  اللإمـ  الكذب( ) العدل)  مضادـ ٔ

 . وضح ذلك .      العبلقة بٌن الصدق والوفاء بالعهد) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ) ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 . )     (     الوفاء بالعهد صدق باللسان فقط ـ ٕ. )     (       ٌتم التعاون بٌن الناس بمراعاة العهودـ ٔ 

الصدق فً الوعد وفً العهد من الفضابل الخلقٌة التً ٌتحلى بها المإمنون, والكذب فً الوعد وفً العهد من الرذابل الخلقٌة 

منون... وٌشترك الوعد والعهد بؤنَّ كبّلا منهما, إخبار بؤمر جزم المخبر بؤن ٌفعله, وٌفترقان بؤنَّ العهد ٌزٌد التً ٌجتنبها المإ

على الوعد بالتوثٌق الذي ٌقدمه صاحب العهد, من أٌمان مإكدة, والمواعدة مشاركة فً الوعد بٌن فرٌقٌن, والمعاهدة 

رٌقٌن المتواعدٌن صاحبه بما سٌفعل, وٌعاهد كلٌّ من الفرٌقٌن المتعاهدٌن مشاركة فً العهد بٌن فرٌقٌن, فٌعد كلٌّ من الف

 .  صاحبه بما سٌفعل

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (   حرمـ  لزمـ  قطع( )  جزمـ مرادؾ ) ٕ(          المحاسنـ  اللوازمـ  الرذابل( ) الفضابل)  مضادـ ٔ

 . وضح ذلك .      الفرق بٌن الوعد والعهد) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 . )     (     العهد ٌزٌد على الوعد بالتوثٌق ـ ٕ. )    ( الصدق فً الوعد من الرذابل التً ٌتجنبها المإمنـ ٔ 

والعمل الصالح, وعلى قدر امتثال المسلم لتعالٌم اإلسبلم فً سلوكه وأخبلقه ال شك أنَّ السعادة كلَّ السعادة فً اإلٌمان باهلل 
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تكون سعادته, فـالتزام قواعد األخبلق اإلسبلمٌة كفٌل بتحقٌق أكبر نسبة من السعادة للفرد وللجماعة اإلنسانٌة, ثم لسابر 

ا؛ ٌتم فٌها التوف ٌق بالنسب المستطاعة بٌن حاجات ومطالب الشركاء فً الحٌاة على هذه األرض وذلك بطرٌقة بارعة جداّ

ا من حقه وفق نسبة  الفرد من جهة, وحاجات ومطالب الجماعة من جهة أخرى, وٌتم فٌها إعطاء كل ذي حق حقه, أو قسطا

 عادلة اقتضاها التوزٌع العام المحفوؾ بالحق والعدل.

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (   اعتقادـ  عصٌانـ  طاعة( )  امتثالـ مرادؾ ) ٕ(          قسابط ـ  أقساطـ  قسوط)  (قسط)  جمعـ ٔ

 . وضح ذلك .      أهمٌة االلتزام باألخبلق اإلسبلمٌة) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 )     (  .المسلم ألوامر ربه ال تتحقق السعادة بامتثالـ ٕ. )     (  فرادتحقق األخبلق اإلسبلمٌة السعادة لسابر األـ ٔ 

 
 

  
 

 ـ المولد والمكانة العلمٌة ٔ

الشٌخ رفاعة رافع الطهطاوي رابٌد من رواد التنوٌر . وعلى ٌدٌه بدأت مصر مسٌرتها نحو التقدم فً مجال الترجمة 

 والنشر .

ا ٙٔبمحافظة سوهاج بصعٌد مصر , ولما بلػ عمره )  طهطا ( ف8ًٓٔٔولد الشٌخ رفاعة الطهطاوي عام) ( عاما

 التحق بالجامع األزهر , ودرس فٌه اللؽة العربٌة , والدٌن اإلسبلمً. 

 التضلٌل × الثقافة والتقدمالتوعٌة و  التنوٌر تابع × , رادة قابد ) ج( روادزعٌم ,  رابد

 ءناحٌة , ج: أنحا نحو النقل من لؽة ألخرى الترجمة

 التؤخر والتخلؾ× النهضة  التقدم طرٌق مسٌرة

   انضم التحق

 ـ رفاعة فً فرنسإ

ا من المتفوقٌن إلى فرنسا , لٌكون  وبعد تخرجه أرسله محمد على باشا )حاكم مصر( على رأس بعثة من أربعٌن شابا

ا لهم   الصبلة . فًإماما

اسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم إلى اللؽة اؼتنم الشٌخ رفاعة هذه الفرصة , ودرس اللؽة الفرنسٌة در

 .العربٌة 

 مقدمة , ج : رءوس , أرإس على رأس  التحاقه ×إتمام دراسته  تخرجه 

 ضٌع × انتهز واستؽل اؼتنم جماعة ُترسل للدراسة )ج( بعثات بعثة

 سطحٌة  ×دقٌقة  متعمقة  , م : مبدأ أسس وقواعد مبادئ

 ةـ أهم مإلفات رفاعٖ

تلخٌص بارٌز" وهذا الكتاب  فًكتاب اسمه "تخلٌص اإلبرٌز  فًاستؽرقت خمس سنوات  التًثم كتب هذه الرحلة 

حٌث لفت انتباه الشٌخ رفاعة الطهطاوي شوارع بارٌس , ونظام أرصفتها , وتنسٌق  ؛بالمبلحظات الدقٌقة  ملًء

 .العمل  فًأشجارها , وأزهارها , وَجّد الناس واجتهادهم 

 كشؾ وإخراج تخلٌص استمرت رقتاستؽ

 إطناب وتطوٌل× اختصار وإٌجاز  تلخٌص الذهب الخالص إبرٌز

  رحبلت تارٌخٌة:  ألولالدرس ا
  : نحن و اآلخر    الثالثةالوحدة 
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 شد وجذب وأثار لفت عاصمة فرنسا بارٌز

 جتهاد ِجدُّ  )م( رصٌؾ أرصفة

 نظم و أنظمة  نظام  تنظٌم تنسٌق

 : الطهطاويأعمال الشٌخ رفاعة ـ ٗ

 ) أ ( الترجمة 

ا للترجمة عاد الشٌخ رفاعة إلى مصر  لٌع  فًفكان أول مترجم مصري , حٌث قام بترجمة كثٌر من الكتب  ؛مل ُمَدرسا

ا  مجال الهندسة والعلوم العسكرٌة . كما وضع معجم المصطلحات العلمٌة الحدٌثة . واستحق عن جدارة أن ٌكون مدٌرا

ا بكلٌة األلسن . ٌا  لمدرسة الترجمة , المعروفة حال

 ) ب ( الصحافة 

فاعة على تحرٌر "المجلة العسكرٌة" باللؽتٌن : العربٌة والفرنسٌة . وأسس أول صحٌفة عربٌة أشرَؾ الشٌخ ر
 تصدر فى مصر , واسمها "الوقابع المصرٌة" .

 ) جـ ( اآلثار 
ٌُعد الشٌخ رفاعة أول عربً أنشؤ متحفاا لآلثار المصرٌة  وخط لجمعها وصٌانتها   حٌث تحول فناء مدرسة  ,كما 

 مصر . فًة ألول ُمتحؾ لآلثار األلسن إلى نوا
 م( رحل عن دنٌانا الشٌخ رفاعة رابد التنوٌر فى العصر الحدٌث .87ٖٔوفى عام )

 ألَّؾ وأعد وضع رحل  ×رجع  عاد 

 اللؽات , م : اللسان األلسن  استحقاق جدارة

 إصدار  تحرٌر  تولى وتعهد أشرؾ

 , صحابؾ جرٌدة )ج( صحؾ صحٌفة أنشؤ ووضع األساس أسس

ب لتعرٌؾ الكلمات ومعانٌها وجمعها ومفردها )ج( اكت معجم
 معاجم

 ٌعتبر ٌعد

 رتب وحدد  خطط مكان لعرض التحؾ واألشٌاء القدٌمة )ج( متاحؾ متحؾ

 ساحة )ج( أفنٌة فناء اإلهمال× االعتناء  صٌانة

   أساس الشًء )ج( نوى ونوٌات نواة

  -أسبلة مجاب عنها :

م فً طهطا بسوهاج بصعٌد مصر 8ٓٔٔولد الشٌخ رفاعة فً عام الشٌخ رفاعة؟  : ماذا تعرؾ عن نشؤة ٔ

 عاما. ٙٔوالتحق األزهر الشرٌؾ فً القاهرة وهو ابن 

 درس رفاعة فً األزهر الشرٌؾ اللؽة العربٌة ومبادئ الدٌن اإلسبلمً.: ما الذي درسه رفاعة فً األزهر؟ ٕ

محمد علً إلى فرنسا على رأس بعثة من أربعٌن شابا من  أرسله فرنسا؟ على: لماذا أرسله محمد علً ٖ

 المتفوقٌن علمٌا لٌكون إماما لهم فً الصبلة.

الفرصة التً اؼتنمها رفاعة الطهطاوي هً السفر ألوربا  : ما الفرصة التً اؼتنمها رفاعة؟ وكٌؾ اؼتنمها ؟ٗ

قة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من المتقدمة. واستؽل هذه الفرصة فً دراسة اللؽة الفرنسٌة دراسة متعم

 اللؽة الفرنسٌة إلى العربٌة.

ألؾ كتاب عن  ترجم مبادئ العلوم من اللؽة الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة. : ما أهم نتابج رحلة الطهطاوي لفرنسا؟٘
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 هذه الرحلة وصؾ فٌه كل ما رآه وهو)تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز(

استؽرقت الرحلة خمس سنوات. ولفت انتباهه  عة فً فرنسا؟ وما الذي لفت انتباهه؟: كم استؽرقت رحلة رفاٙ

 جد واجتهاد أهل هذه الببلد. كما لفت انتباههشوارع مدٌنة بارٌس وأرصفتها وتنسٌق أشجارها وأزهارها, 

وصؾ ٌحتوي الكتاب على مبلحظات دقٌقة وشًء ٌحتوي كتاب رفاعة )تخلٌص اإلبرٌز.....(؟   أي: على 7

 تفصٌلً للحٌاة فً فرنسا, مثل شوارعها ورصفها وتنظٌمها وتنسٌقها واجتهاد أهلها فً العمل.

عمل رفاعة بعد عودته  : ما أول عمل لرفاعة بعد عودته إلى مصر؟ )دلل على أن رفاعة هو أول مترجم مصري(8

ي. كما قام بترجمة كثٌر من إلى مصر مدرسا للترجمة فً مدرسة الطب المصرٌة, وبذلك أصبح أول مترجم مصر

 الكتب فً مجاالت الهندسة والعلوم العسكرٌة.

 اهتم رفاعة بترجمة كثٌر من الكتب فً مجاالت الهندسة والعلوم العسكرٌة. : فً أي مجال اهتم رفاعة بالترجمة؟9

للمصطلحات العلمٌة حاول رفاعة تٌسٌر العلوم الحدٌثة فوضع معجم : كٌؾ حاول رفاعة تٌسٌر العلوم الحدٌثة؟ ٓٔ

 الحدٌثة, كان الهدؾ منه هو ترجمة المصطلحات العلمٌة الحدٌثة من الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة.

كرمه محمد علً على جهوده فً الترجمة فعٌنه مدٌرا  : كٌؾ كرمه محمد علً على جهوده فً الترجمة؟ٔٔ

 لمدرسة الترجمة المعروفة حالٌا بكلٌة األلسن.

أشرؾ رفاعة على تحرٌر  المجلة العسكرٌة باللؽتٌن العربٌة عمال رفاعة مجال الصحافة؟  : ما أهم إٔٔ

 والفرنسٌة, وأسس أول صحٌفة عربٌة تصدر فً مصر وسماها جرٌدة الوقابع المصرٌة.

 ٌعد رفاعة الطهطاوي أول عربً ٌنشا متحفا لآلثار المصرٌة, كما: ما مدى اهتمام رفاعة باآلثار المصرٌة؟  ٖٔ

 أنه خطط لجمع هذه اآلثار وصٌانتها وقام بتحوٌل فناء مدرسة األلسن إلى نواة ألول متحؾ لآلثار المصرٌة.

 ما الحكمة وراء تالٌؾ الشٌخ رفاعة كتاب )تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز (؟:ٗٔ

والحٌاة فً بارٌس وتسجٌل المبلحظات عن شوارع بارٌس ونظام الحكمة هى المقارنة بٌن الحٌاة فً مصر   

 أرصفتها وتنسٌق أشجارها وحدابقها وجد الناس واجتهادهم فً العمل .

وصؾ الشٌخ رفاعة هذه الرحلة فً كتاب تخلٌص اإلبرٌز فً : كٌؾ وصؾ الشٌخ رفاعة هذه الرحلة ؟ ٘ٔ

شوارع بارٌس ونظام أرصفتها وتنسٌق أشجارها وحدابقها تلخٌص باربز وهو كتاب ملًء بالمبلحظات الدقٌقة عن 

 وجد الناس واجتهادهم فً العمل .

مكنته من االلتحاق باألزهر الشرٌؾ فدرس اللؽة العربٌة ومبادئ : ما أثر مدٌنة القاهرة على الشٌخ رفاعة ؟   ٙٔ

 .الدٌن اإلسبلمً وبعد تخرجه ُرشح لٌكون على رأس بعثة للمتفوقٌن إلى فرنسا 

 :هل توافق على سفر علماء الدٌن إلى الببلد األجنبٌة ؟ولماذا ؟7ٔ

 نعم , حتى ٌقفوا على أحوال تلك الشعوب وما لدٌهم من محاسن ومساوئ وٌتمكنوا من الرد على ادعاءاتهم .  

حرٌر لقد أشرؾ الشٌخ رفاعة على ت: كان للشٌخ رفعة دور فً الصحافة والمحافظة على التراث وضح ذلك ؟ 8ٔ

المجلة العسكرٌة باللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة كما أسس أول صحٌفة عربٌة تصدر فً مصر تحت اسم )الوقابع 

 المصرٌة (كما أنه أول عربً أنشؤ متحفا لآلثار المصرٌة وخطط لجمعها وصٌانتها .

 حات العلمٌة الحدٌثةمعجم المصطل -ٕ)تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز (  -ٔ: ما أهم أعمال الشٌخ رفاعة ؟9ٔ

 : ماذا ٌحدث لو :ٕٓ

 انعدم التبادل المعرفً واعلمً وساءت األحوال االقتصادٌة والثقافٌة انقطعت العبلقة بٌن الشرق والؽرب ؟ -ٔ

 لمله الناس وعاش فً عزلة وضعفت حجته وقل عطاإه . اقتصر دور الشٌخ على العظ واإلرشاد فقط ؟ -ٕ



 9ٕٔٓالثانً الفصل الدراسً           اللؽة العربٌة          الصؾ األول اإلعدادي      سلسلة ابن عاصم      

 51  مركز النور لخدمات الكمبٌوتر و اإلنترنت ـ  تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد 

 المبلحظات التً وردت فً كتاب تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز ؟طبق المجتمع المصري  -ٖ

 لتقدم المجتمع وقل الفساد وزاد اإلنتاج ونما اإلحساس بالجمال .

كان الشٌخ رفاعة أول مترجم مصري حٌث قام  : كان للشٌخ رفاعة السبق فً مجال الترجمة . وضح ذلك ؟ٕٔ

 كرٌة كما وضع معجم المصطلحات العلمٌة الحدٌثة .بترجمة الكتب فً مجال الهندسة والعلوم العس

؟ إن رفاعة أول عربً أنشؤ متحفا لآلثار المصرٌة : لرفاعة الطهطاوي بصمات تارٌخٌة فً اآلثار . وضح ذلك ٕٕ

 وخطط لجمعها وصٌانتها وحول فناء مدرسة األلسن إلى نواة ألول متحؾ فً مصر .

كرمه محمد علً على جهوده فً الترجمة  لى جهوده فً الترجمة؟عالشٌخ رفاعة  : كٌؾ كرم محمد علً ٖٕ 

 فعٌنه مدٌرا لمدرسة الترجمة المعروفة حالٌا بكلٌة األلسن.

أشرؾ رفاعة على تحٌري المجلة العسكرٌة باللؽتٌن العربٌة  : ما أهم أعمال رفاعة مجال الصحافة؟ٕٗ 

 جرٌدة الوقابع المصرٌة.والفرنسٌة, وأسس أول صحٌفة عربٌة تصدر فً مصر وسماها 

٣ؼي ٍكخػش حُطٜطخ١ٝ أٍٝ ػَر٢ ٣٘٘ت ٓظلق ٦ُػخٍ ح٣َُٜٔش, ًٔخ  : ٓخ ٓيٟ حٛظٔخّ ٍكخػش رخ٥ػخٍ ح٣َُٜٔش؟ٕ٘ 

 أٗٚ هط٢ ُـٔغ ٌٛٙ ح٥ػخٍ ٤ٛٝخٗظٜخ ٝهخّ رظل٣َٞ ك٘خء ٓيٍٓش ح٧ُٖٔ ا٠ُ ٗٞحس ٧ٍٝ ٓظلق ٦ُػخٍ ح٣َُٜٔش.

 ّ ػٖ ػَٔ ٣٘خِٛ حالػ٤ٖ٘ ٝحُظٔؼ٤ٖ ػخّ.78ٖٔػخّ  طٞك٢ ٍكخػش ك٢  :ٓظ٠ طٞك٢ ٍكخػش؟ٕٙ

 -: من واقع االمتحانات ابن عاصم مناقشة
ٌُعد الشٌخ رفاعة أول عربى أنشؤ متحفاا لآلثار المصرٌة . وخطط  لجمعها وصٌانتها , حٌث تحول فناء مدرسة األلسن إلى  كما 

 نواة ألول ُمتحؾ لآلثار فى مصر .

                     دراٌة ( –حماٌة  -مرادؾ : " صٌانة " : ) دعاٌة   -ٔ  ٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :) أ(   تخٌر اإلجابة الصح 
 متاحؾ ( –ماتحؾ  -جمع : " ُمتحؾ "  : )ُتحؾ   -ٖ          آخر ( –تالً   –مضاد : " أول "  : )ثانً   -ٕ

                                             ) ب ( لرفاعة أعمال عدٌدة فً حفظ األثار . اذكرها .     
  ) ج ( ما اسم الصحٌفة العربٌة التً أسسها رفاعة الطهطاوي فً مصر ؟                         

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

 .    )      ( أول مترجم مصر  الطهطاويكان رفاعة  -ٕ(          عاصمة فرنسا مدٌنة " لٌون "    ) -ٔ

ا للترجمة فى مدرسة الطب المصرٌة , فكان أول مترجم مصرى , حٌث قام بترجمة كثٌر  عاد الشٌخ رفاعة إلى مصر , لٌعمل ُمَدرسا
ا من الكتب فى مجال الهندسة والعلوم العسكرٌة . كما وضع معجم المصطلحات العلمٌة الحد ٌثة . واستحق عن جدارة أن ٌكون مدٌرا

ا بكلٌة األلسن . ٌا  لمدرسة الترجمة , المعروفة حال

         حقٌقة ( –استحقاق  -مرادؾ : "جدارة " :) عظمة   -ٔ  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
 مدٌرون ( –موارد  -جمع : " مدٌر "  : )مدراء   -ٖ  المجهولة ( –التافهة  –مضاد : " المعروفة ": )المشهورة   -ٕ

  ) ب ( لرفاعة أعمال عدٌدة فً الترجمة . اذكرها .                                                          
  ) ج ( ما اسم الكتاب الذي ألفه رفاعة الطهطاوي فً فرنسا ؟                                              

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

 تساعدنا الترجمة على فهم اآلخر .            )      (  -ٕالسفر للخارج ٌكون للمتعة والسٌاحة فقط      )      (    -ٔ

راسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من " اؼتنم الشٌخ رفاعة هذه الفرصة , ودرس اللؽة الفرنسٌة د

 اللؽة الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة."

 مبادئ" هات معنى األولى ومفرد الثانٌة . ,"متعمقة  -أ 

 ما الفرصة التً اؼتنمها الشٌخ رفاعة الطهطاوي ؟ -ب  

 اذكر ثبلثة من أعمال رفاعة الطهطاوي بعجد عودته لمصر . -ج 
 ( أمام العبارات اآلتٌة :×( أو عبلمة )√ضع عبلمة ) -د 

 ( )  التحق رفاعة الطهطاوي باألزهر ودرس فٌه اللؽة الفرنسٌة ومبادئ الدٌن اإلسبلمً . -أ

 ( )      كان رفاعة الطهطاوي أول مترجم مصر . -ب
 النشر و الترجمة مجال فً  التقدم نحو مسٌرتها مصر بدأت ٌدٌه وعلى التنوٌر رواد من رائد
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 تعبٌرك من جمل فً الثالثة جمع و الثانٌة ومضاد األولى مرادؾ التقدم ,   مجال  ضع .التنوٌر,  - أ

  ؟ ومتى ؟ ولد وأٌن ؟ العبارة تتحدث عمن -ب

         ؟ الفرصة هذه اؼتنم وكٌؾ ؟ فلماذا . فرنسا إلى الشٌخ سافر -ج 

 بارٌس فى الشٌخ انتباه لفت الذى ما -د  

                         اسمه؟ فما. مضخ سجل ةالبعث لهذه - ـه 

 .إنجازاته و رفاعة أعمال أهم اذكر  -و

 النشر و الترجمة مجال فً  التقدم نحو مسٌرتها مصر بدأت ٌدٌه وعلى التنوٌر رواد من رائد

 

 
ل صحٌفة عربٌة أشرَؾ الشٌخ رفاعة على تحرٌر "المجلة العسكرٌة" باللؽتٌن : العربٌة والفرنسٌة . وأسس أو

 تصدر فى مصر , واسمها "الوقابع المصرٌة" .

 
ا للترجمة فى مدرسة الطب المصرٌة , فكان أول مترجم مصرى , حٌث قام بترجمة كثٌر  عاد الشٌخ رفاعة إلى مصر , لٌعمل ُمَدرسا

 من الكتب فى مجال الهندسة والعلوم العسكرٌة . 

 
ا للترجمة فى مدرسة الطب المصرٌة , فكان أول مترجم مصرى , حٌث قام بترجمة كثٌر عاد الشٌخ رفاعة إلى مصر , لٌعمل ُمدَ  رسا

 من الكتب فى مجال الهندسة والعلوم العسكرٌة . 

 
ا  ا من المتفوقٌن إلى فرنسا , لٌكون إماما وبعد تخرجه أرسله محمد على باشا )حاكم مصر( على رأس بعثة من أربعٌن شابا

 لهم فً الصبلة .



 9ٕٔٓالثانً الفصل الدراسً           اللؽة العربٌة          الصؾ األول اإلعدادي      سلسلة ابن عاصم      

 53  مركز النور لخدمات الكمبٌوتر و اإلنترنت ـ  تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد 

 
 رٌبات الكتاب المدرسًتد

الفرنسٌة دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من اللؽة  اللؽةرفاعة هذه الفرصة , ودرس  الشٌخ" اؼتنم 

 "ثم كتب هذه الرحلة التً استؽرقت خمس سنوات  .العربٌةالفرنسٌة إلى اللؽة 

 

 

 
ا لمدرسة الترجمة , المع ا بكلٌة األلسن .واستحق عن جدارة أن ٌكون مدٌرا ٌا  روفة حال

 

 
 محمدأرسله  تخرجهالعربٌة , ومبادئ الدٌن اإلسبلمً. وبعد  اللؽةجاء إلى القاهرة , التحق بالجامع األزهر , ودرس فٌه 

ا من   فى العلم إلى فرنسا .  المتفوقٌنعلى باشا )حاكم مصر فى هذا الوقت( على رأس بعثة من أربعٌن شابا

 أثر مدٌنة القاهرة على رفاعة الطهطاوي ؟) أ ( ما    
 ب ( أكمل المطلوب مكان النقط :  )   
 ـ مضاد التحق .................................. ـ جمع بعثة .................... ـ مفرد مبادئ ...........  
 الطهطاوي فً بعثة إلى فرنسا ؟  ) جـ ( لماذا أرسل الشٌخ رفاعة  
 .ط خ تحتها م عربأ( د )   
 ( ه علٌل ٌدما ن بٌو صبلمت رامٌضـ  ن نوعهوبٌ عاجم ـا دٌعمت وآخرا زمال عبلف) ة بارالعمن ج رتخاس(  ـه )  
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 لمإمنٌن أخوةا -ٔ

 " َٕ ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ َ ََُؼَِّ حطَّوُٞح هللاَّ َٝ  ۚ ْْ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََه ُِِلٞح ر٤َْ ْٛ َ سٌ كَؤ َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ  (ٓٔ) اَِّٗ

 المعجم اللؽوي

 الكافرون×  المإمنون  أداة قصر وحصر إنما

 افسدوا× وفقوا ,  أصلحوا أخوة الدٌن )م( أخ إخوة

 حرؾ رجاء لعلكم  قابهاحذروا وخافوا ع اتقوا

    تعذبون× ٌؽفر لكم  ترحمون

 طل٤َٔ ح٣٥ش
إن جمٌع المإمنٌن إخوة فً الدٌن فبل ٌنبؽً أن تكون بٌنهم عداوة : ولذلك ٌجب علٌك أن تصلح بٌن المإمنٌن 

 كم مع اإلخبلص فً السعً للصلح بٌن المإمنٌن .مالمتخاصمٌن, لعل هللا أن ٌؽفر لكم وٌرح

 بٌرمن جمال التع

أسلوب مإكد ب)إنما( ٌدعو المإمنٌن إلى السعً فً الصلح بٌن المإمنٌن وٌوحً بقوة  :إخوة المإمنون إنما
  الترابط بٌن المإمنٌن .

 حق اآلخر " حفظ "  : الثانًالدرس 
 (  ٖٔ:  ٓٔ, سورة الحجرات )  قرآن كرٌم

  

 نصوص 
 ٗلٖ ٝح٥هَ  :   الثالثةالوحدة 
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 ,  أصلحوا أمر ؼرضه الوجوب واإللزام . وفٌه إٌجاز بحذؾ المفعول به. سرعةال تفٌد الفاء:  فؤصلحوا

  والتحذٌر من المٌل إلى طابفة دون أخرى .  لزامؼرضه الوجوب واإل أمرأسلوب  هللا: اتقوا

  :أسلوب رجاء فٌه حث للمإمنٌن على اإلصبلح للفوز برحمة هللا. ترحمون لعلكم

 وعٌب اآلخرٌن  التحذٌر من السخرٌة -ٕ

 ُْٜ٘ ِّٓ ح   َ ٌُُٞٗٞح َه٤ْ ٠ٰ إَٔ ٣َ َٔ ٍّ َػ ْٞ ٖ هَ ِّٓ  ٌّ ْٞ َْ هَ َو ْٔ ُ٘ٞح اَل ٣َ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ َّٖ ٣َخ أ٣َُّ ٌُ ٠ٰ إَٔ ٣َ َٔ خٍء َػ َٔ ِّٗ ٖ ِّٓ خٌء  َٔ اَل ِٗ َٝ  ْْ

٣ ُُٔٞم رَْؼَي ح٩ِْ ُْلُ ُْ ح ْٓ َْ حاِل ُْوَخِد ۖ رِْج ٝح رِخ٧َْ ُِ اَل طََ٘خرَ َٝ  ْْ ٌُ َٔ ٝح أَٗلُ ُِ ِٔ ِْ اَل طَ َٝ  ۖ َّٖ ُْٜ٘ ِّٓ ح   َ ْْ ٣َظُْذ َه٤ْ َُّ ٖ َٓ َٝ   ۚ ِٕ خ َٔ

 َٕ ٞ ُٔ ُْ حُظَّخُِ ُٛ جَِي 
 (ٔٔ) كَؤَُُٰٝ

 المعجم اللؽوي

 جماعة من الرجال )ج( أقوام قوم ٌحترم وٌقدر× ٌهزأ وٌحتقر  خرٌس

 أسوأ ×أفضل )ج( خٌار وخٌور أخٌار خٌرا للرجاء جامد فعل ماض ىعس

 تمدحوا× تعٌبوا  تلمزوا رجال × )م( امرأة نساء

تنابزوا 
 باأللقاب

ال ٌدعو بعضكم بعضا باألسماء 
 المكروهة

 فعل ماض جامد فعل الذم مبنً على ببس
 مَ عْ نِ × الفتح  

 ٌرجع وٌستؽفر ٌتب الخروج عن طاعة هللا الفسوق

 الصفة , ج : األسماء واألسامً االسم  العادلون والمنصفون×  الظالمون

 طل٤َٔ ح٣٥ش
  -ٌنهى هللا المإمنٌن ألنهم أكثر الناس تنفٌذا ألوامره وٌحذرهم من :

العداوة بٌن الناس, قد ٌكون من  نسخر منه أفضل عند هللا, السخرٌة واالستهزاء باآلخرٌن  :  ألن ذلك ٌزرع  -ٔ

 وٌذكر هللا تعالى النساء ألنهن أكثر من ٌقع فً ذك الخطؤ. 

 بذكر عٌوب الناس حتى ال ٌإدي ذلك للشقاق والعداوة.   , عٌب اآلخرٌن  تعالى المإمنٌن من  ثم ٌحذر هللا  -ٕ

 دعوة اآلخرٌن   باألسماء التً ٌكرهونها .و ٌحذر هللا تعالى من  التنابز باأللقاب و -ٖ

هذه األفعال التً حذر منها خروج عن طاعة هللا وعن اإلٌمان , ومن لم ٌتب إلى هللا وٌرجع عن أفعاله ألن ارتكاب 

 فهو ظالم لنفسه ٌعرضها لعقاب هللا تعالى.

 من جمال التعبٌر

 .دل على حب هللا  للمإمنٌنوٌ عظٌمأسلوب نداء للتنبٌه والتٌؤٌها الذٌن آمنـــــوا : 

 من ارتكاب هذه النواهً . للتحذٌر نهً: أسالٌب  تنابزوا ال -تلمزوا ال -ٌسخر ال

ا للنفس , ٌدل على ترابط المإمنٌن .  َتْلِمُزوا أَنفَُسُكمْ   : تصوٌر لمز اآلخرٌن لمزا

  .والشمول للعموم نكرة: , نساء  قوم

 .قبله لما تعلٌلٌه : أسلوب رجاء فخٌرا ٌكونوا أن عسى

  الفسوق . قبح دل علىٌ ذم أسلوب: الفسوق االسم ببس

 إكد المعنى وٌوضحه. ٌ تضاد: اإلٌمان -الفسوق

: أسلوب شرط للتحذٌر من عقاب هللا , و ٌدل على أن هللا عادل ال ٌظلم أحدا الظالمون هم ؤولبكومن لم وٌتب ف
    م نفسه .وٌبٌن أن من ٌرتكب هذه المعاصً ولم ٌتب بظل

 .  للتحقٌر لبعٌدل إشارة اسم :أولبك  
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 ـ التحذٌر من سوء الظن والتجسس و الؽٌبةٖ

ـْ  اَل ٣َ َٝ ُٔٞح  َّٔ ـَ اَل طَ َٝ  ۖ ٌْ ِّٖ اِْػ َٞ حُظَّ َّٕ رَْؼ ِّٖ اِ َٖ حُظَّ ِّٓ ح   َ ؼ٤ِ ًَ ُ٘ٞح حْؿظَِ٘زُٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ خ ۚ أ٣َُِلذُّ أَكَ ٣َخ أ٣َُّ ٌُْ رَْؼ٠  ْْ إَٔ ظَذ رَّْؼ٠ُ ًُ ُي

 ٌْ ِك٤ ٍَّ حٌد  َّٞ َ طَ َّٕ هللاَّ َ ۚ اِ حطَّوُٞح هللاَّ َٝ  ۚ ُٙٞ ُٔ ظُ ْٛ َِ ٌَ ٤ْظ خ كَ َٓ  ِٚ َْ أَِه٤ ََ َُْل ًُ  (ٕٔ) ٣َؤْ

 المعجم اللغوي

 الٌقٌن)ج( الظنون× االتهام بؽٌر دلٌل والشك  الظن ارتكبوا  ×اتركوا وابتعدوا اجتنبوا

 رات اآلخرٌنتتبعوا عوال  تجسسواال  ذنب )ج( آثام إثم

 كثٌر التوبة تواب ٌذكر الناس بما ٌكرهون فً ؼٌابهمال  ٌؽتبال 

 ط٘لَ ٓ٘ٚ ٗلٌْٞٓ ُٞ ًخٗض ٛل٤لش  ًَٛظٔٞٙ واسع الرحمة )ج( رحماء رحٌم

 طل٤َٔ ح٣٥ش
  -ٌدعو هللا تعالى المإمنٌن إلى اجتناب :

 الظن السٌا واتهام الناس دون دلٌل فهو ذنب ٌحاسب علٌه المرء. -ٔ

 التجسس وتتبع عورات الناس  وإفشاء أسرارهم.    -ٕ 
الؽٌبة و  ذكر اآلخرٌن بسوء فً وإن كان فٌهم  : ألن ذلك ٌإدي إلى نشر البؽض والحقد بٌن الناس, وٌصور هللا  -ٖ

 تعالى من ٌرتكب الؽٌبة بمن ٌؤكل لحم أخٌه مٌتا, وٌدعونا للتوبة واإلقبلع عن هذه األفعال القبٌحة .

 التعبٌرمن جمال 

 : أسلوب أمر ؼرضه الوجوب واإللزام  والتحذٌر من الظن الشًء.اجتنبوا

 والؽٌبة. التجسس قبح من التحذٌرؼرضه  نهً :ٌؽتب ال - تجسسوا ال

 والنفً و االستبعاد. لبلستنكار استفهام :أحدكم أٌحب

 كل لحم أخٌه وهو مٌت .: تعبٌر ٌنفر اإلنسان من الؽٌبة وٌصور المؽتاب بمن ٌؤمٌتا أخٌه لحم ٌؤكل

 أسلوب  ؼرضه الوجوب واإللزام والتحذٌر من التفرٌط فً أوامر هللا. :هللا اتقوا 

 وختام مناسب لآلٌة ٌدل على أن هللا ٌقبل التوبة . (إن)ب مإكد أسلوب     :رحٌم تواب هللا إن

 الناس من أصل واحد -ٗ
ا َخلَْقَناُكم مِّن اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  َ

ِ أَْتَقاُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ ا َوَقَبابِلَ لَِتَعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ  َعلٌٌِم َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا

 (ٖٔ)َخبٌِرٌ 

 المعجم اللؽوي

 , ج : ذكور , ذكران , ذكار  آدم  ذكر أفنٌناكم  xأوجدناكم من العدم  خلقناكم 

 جماعات كبٌرة )م( شعب شعوبا : إناث , أناثً  , ج حواء أنثى

 تعرفوا بعضكم فتتحابوا لتعارفوا جماعات صؽٌرة )م( قبٌلة قبابل

 أكثركم خوفا من هللا أتقاكم أحقركم× أعبلكم منزلة أفضلكم وأشرفكم  أكرمكم

   واسع العلم )ج( خبراء خبٌر

 طل٤َٔ ح٣٥ش
احد وهو آدم وحواء, ثم جعلنا أمم متفرقة وشعوبا عدٌدة لنتعارؾ ونتواد ٌذكرنا هللا تعالى بؤنه خلقنا من أصل و

 ونترابط  ولٌس من أجل التفاخر والتباؼض فالبشر كلهم من أصل واحد والتقوى هً أساس المفاضلة بٌن البشر .
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 من جمال التعبٌر

 مإمن., وٌفٌد العموم والشمول للمإمن وؼٌر اللتنبٌهؼرضه ا نداءأسلوب  :الناس ٌؤٌها

 : أسلوب مإكد بإّن ٌإكد ٌدل على أن الناس جمٌعا من أصل واحد .وأنثى ذكر من خلقناكم إنا

ٌبٌن مقٌاس التفاضل بٌن الناس أمام هللا وهو التقوى والعمل  (إن)ب مإكد أسلوب :أتقاكم هللا عند أكرمكم إن
 الصالح.

 شًء. علم هللا بكل انتفٌد مبالؽة تاصٌؽ:  خبٌر  علٌمإن هللا  

 -أسبلة مجاب عنها :

أخوة اإلٌمان أقوى ألنها ال تنقطع بمخالفة النسب بٌنما أخوة  ؟ النسب أخوة أم اإلٌمان أخوة أقوى أٌهماس: 
 النسب تنقطع بمخالفة الدٌن

نفٌذا خص هللا تعالى المإمنٌن بالنداء تشرٌفا لهم ألنهم أكثر الناس ت اختص هللا تعالى المإمنٌن بالنداء؟ لماذاس:
 ألوامر هللا وأكثرهم ابتعادا عما نهى عنه.

ألن أن السخرٌة تزرع العداوة والبؽضاء بٌن المإمنٌن  ؟ الناس من السخرٌة منالمإمنٌن  هللا حذرس:لماذا 
 وتإدي إلى فرقتهم وضعفهم, الذي قد ٌكون نسخر منه عند هللا تعالى أفضل منا.

, واحدةال نفسالك المإمنٌن ألن؛  أنفسكم تلمزوا ال ؟ ولماذا أجمل أٌهما.  الناس تلمزوا ال – أنفسكم تلمزوا الس:
 وألن من ٌذكر عٌب اآلخرٌن ٌذكر الناس عٌبه كما ٌذكر عٌوبهم.

مقٌاس التفاضل بنً الناس فً اإلسبلم هو التقوى والعمل الصالح فقط,  ؟ اإلسبلم فً التفاضل مقٌاس ماس: 
 م أو أشكالهم أو ألوانهم أو مالهم ولكن ٌنظر إلٌهم بؤفعالهم وأخبلقهم.فاإلسبلم ال ٌنظر للناس بمبلبسه

  أمامهم التوبة لباب وفتح التوبة عدم من المخطبٌن لتحذٌر؟(  الظالمون هم أولبك)  بـ اآلٌة ختمت لماذاس:

 ؟ رباط األخوة فً الدٌن س: ما الرباط الذي ٌجمع بٌن المإمنٌن 

 لعل هللا ٌرحمنا .  ؟ س: لماذا ٌجب أن نتقى هللا

 نشر الرحمة والتسامح واإلصبلح بٌن المتخاصمٌن .  س: ما واجبات األخوة نحو بعضهم ؟

 س: ما األمور التى نهانا هللا عنها فً اآلٌات ؟

 السخرٌة واالستهزاء بالناس , التنابز باأللقاب , الؽٌبة والنمٌمة , سوء الظن والتجسس .  

 ألنه ربما ٌكون من نسخر منه أفضل منا عند هللا . عن السخرٌة ؟ س: لماذا نهانا هللا

 ٌكون ظالما لنفسه وٌدخله هللا النار .  س: ما جزاء من ٌفعل ما نهى هللا عنه ؟

؟السبب هو التعارؾ والتواد إلعمار األرض وعبادة هللا  س: ما السبب الربٌسً من خلق هللا عز وجل لئلنسان
 ؟ لٌتعارفوا و ٌتبادلوا المصالح وٌعمروا األرض وٌعبدوا هللا تعالى . اس شعوبا وقبابلس:لماذا جعل هللا الن

ألن الؽٌبة تضعؾ الروابط بٌن الناس وتنشر الكراهٌة بٌنهم ,  س: لماذا حذر هللا من الؽٌبة ؟ وكٌؾ نفر منها ؟
 ونفر هللا من الؽٌبة بتصور من ٌؽتاب أخاه كؤنه ٌؤكل لحم أخٌه وهو مٌت .

 ؟عبلقة )لتعارفوا( بما قبلها تعلٌل لما قبله . س: ما عبلقة )لتعارفوا (بما قبلها

 ؟ ألن السخرٌة واالستهزاء ٌقع منهن أكثر من الرجال .س : لماذا خص هللا النساء بالتحذٌر من السخرٌة 

خالؾ تعالٌم أنصحه بعدم التجسس  على جٌرانه ألن ذلك ٌس: بم تنصح الشخص الذي ٌتجسس على جٌرانه ؟ 
  اإلسبلم , كما أن اتباع عورات الناس شًء قبٌح علٌه أن ٌتوب منه حتى ال ٌفضحه هللا وهو فً عقر داره

 -: من واقع االمتحانات  مناقشة ابن عاصم
قُوا هللاََّ "   -طؼخ٢ُ  –هخٍ هللا  ُكْم ۚ َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب ْسَخْر َقْوٌم ( ٓٔ) َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  إِنَّ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل  ٌُّ ا أَ ٌَ

ْنُهمْ  ا مِّ را ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن   ........... "  مِّ
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         استفهام (  –نهً  –" أسلوب   ) أمر  َفؤَْصلُِحوا " -ٔ  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
   كبلهما صواب (  –النسب  –" تعنً أخوة       ) الدٌن  إِْخَوةٌ "  -ٖ   أقارب (  –أعداء  –"  ) أصدقاء  إِْخَوةٌ مضاد : "  -ٕ

 "  عباده عن السخرٌة ؟                                                             –تعالى  –) ب ( لماذا نهى هللا 
ا أَ ) ج ( "  َها الَِّذٌَن آَمُنواٌَ   " أسلوب ....... لـ ...... المإمنٌن ) أكمل (                                        ٌُّ

 درجات " 3"  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 
 التقارب والتعارؾ بٌن الشعوب سبٌل السبلم العالمً     )      (  -ٕالسخرٌة صفة محمودة                )     (      -ٔ
 الؽٌبة أن تذكر أخاك بما ٌحب فً ؼٌبته     )      ( -ٖ

ْنُهْم َواَل نَِساٌء   -تعالً  –قال هللا  ا مِّ را ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ْسَخْر َقْوٌم مِّ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل  ٌُّ ا أَ ٌَ ُكنَّ "  ٌَ َساٍء َعَسٰى أَن  ن نِّ مِّ
ْنُهنَّ ۖ َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ۖ ِبْبَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإْلٌِ ا مِّ را ٌْ الُِموَن َخ بَِك ُهُم الظَّ ُتْب َفؤُوَلٰ ٌَ َماِن ۚ َوَمن لَّْم 

(ٔٔ ") 

ْسَخْر " أسلوب )نهً  -ٔ بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما  ٌَ               استفهام (  –أمر  –" اَل 
   كبلهما صواب (  –النساء  –) الرجال " تعنً جماعة من " َقْومٌ  -ٖاإلحسان ( –اإلٌمان  –") العصٌان " ٌ اْلفُُسوقُ مضاد: -ٕ

 لقاب ؟                                                      عباده عن التنابز باأل –تعالى  –) ب ( لماذا نهى هللا 
 ) ج ( "  َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم " أسلوب ....... ؼرضه ...... . ) أكمل (                                          

  ما ٌلً :( أمام العبارة الخاطبة فXٌأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

 ٌإثر الخصام بالسلب على المجتمع                      )      (  -ٕالسخرٌة صفة مذمومة                )     (       -ٔ
 التجسس ٌعرضك لكراهٌة الناس      )      (  -ٖ

ُكمْ "   -تعالً  –قال هللا  ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  ۚ إِنَّ
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل ( ٓٔ)  َواتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ْنُهمْ  ا مِّ را ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ْسَخْر َقْوٌم مِّ ٌَ  "......  

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :  
ْسَخْر " أسلوب )نهً  -ٔ  ٌَ  اإلحسان (   –اإلٌمان  –مضاد : " ٌ اْلفُُسوُق " ) العصٌان  -ٕاستفهام (     –أمر  –" اَل 

                  لماذا أختص هللا ـ تعالى  ـ  المإمنٌن بالنداء فً اآلٌات ؟   .          ) ب (  
ُكْم ۚ   ) ج ( "  ٌْ َن أََخَو ٌْ         . ) أكمل (  ..............ؼرضه  .............." أسلوب ....... َفؤَْصلُِحوا َب

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ( ضع عبلمة )  د ) 

 )    (   المإمنون إخوة تربطهم رابطة اإلٌمان بدٌن واحد.ـ ٕ)    (     من الصفات الحمٌدة التنابز باأللقاب.ـ ٔ

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن )" إِنَّ   -تعالً   –قال هللا 
ُكْم ۚ َواتَّقُوا هللاَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا َٓٔما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب ٌُّ ا أَ ٌَ  )

ْنُهْم ........... " ا مِّ را ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ْسَخْر َقْوٌم مِّ ٌَ   اَل 

  ة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌح
 أقارب (      –أعداء  –مضاد : " إِْخَوةٌ "  ) أصدقاء  -ٕاستفهام (     –نهً  –" َفؤَْصلُِحوا " أسلوب   ) أمر  -ٔ   
 لماذا نهى هللا ـ تعالى ـ عباده عن السخرٌة من اآلخرٌن؟          ) ب (   

َها الَِّذٌَن آَمُنوا  ) ج ( "  ٌُّ ا أَ        ) أكمل (    .......... ؼرضه ..................." أسلوب ....ٌَ

  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

ا.ـ ٕ)   (    مقٌاس التفاضل بٌننا عند هللا هو التقوى.ـ  ٔ  ا وقبابل لٌحارب بعضنا بعضا  (   )   خلقنا هللا شعوبا

ا ٌكون أن عسى قوم من قوم ٌسخر ال آمنوا الذٌن ٌؤٌها)) ا ٌكن أن عسى نساء من نساء وال منهم خٌرا  وال منهن خٌرا
 ((..... باأللقاب تنابزوا وال أنفسكم تلمزوا

  )ٌؽضب – ٌسب – ٌهزأ .....................ر ٌسخ  :مرادؾـ ٔ  :-القوسٌن بٌن مما الصحٌح الجواب اختر- أ
 ) تمدحوا – تظلموا – تعٌبوا ........................................... : ( تلمزوا : ضادمـ ٕ
      ؟ ولماذا ؟ اآلٌة نهت عم -ب

 ؟ المجتمع و الفرد حٌاة فى اآلٌة فى جاء بما العمل أثر ما -ج
 ...............ؼرضه .............نهى أسلوب -ٕ .............ؼرضه ...........نداء أسلوب -ٔ : اآلٌة من استخرج -د

ا اجتنبوا آمنوا الذٌن ٌؤٌها  ٌؤكل أن أحدكم أٌحب بعضا بعضكم ٌؽتب وال تجسسوا ال و إثم الظن بعض إن الظن من كثٌرا
 " رحٌم تواب هللا إن هللا اتقوا و فكرهتموه مٌتا أخٌه لحم

  )آثام – إثمات – أثوم ................ : ( ) ...........................إثم  (جمع- ٔ  :القوسٌن بٌن مما اختر- أ
 ) كبلهما – العلم – الٌقٌن ) ........................................... : ( الظن ( مضاد -ٕ
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ا اذكرها , حكٌمة قرآنٌة توجٌهات اآلٌة فى -ب  . المجتمع فى بها العمل أثر موضحا
ا هأخٌ لحم ٌؤكل ) قوله فى التصوٌر وضح -ج  ) مٌتا

ا الناس -د  . هللا عند الناس بٌن التفاضل مقٌاس هى والتقوى , واحدة أم و واحد أب أبناء جمٌعا

 . المعنى هذا على ٌدل ما النص من هات

هخٍ هللا طؼخ٠ُ :" ٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح حؿظ٘زٞح ًؼ٤َح ٖٓ حُظٖ إ رؼٞ حُظٖ أػْ ٝال طـٔٔٞح ٝال ٣ـظذ رؼ٠ٌْ رؼ٠خ 

 ٣ؤًَ ُلْ أه٤ٚ ٤ٓظخ كٌَٛظٔٞٙ "  أ٣لذ أكيًْ إٔ 

 ـ َٓحىف " حؿظ٘زٞح ": ) حهظَرٞح ـ حرظؼيٝح ـ حطليٝح( ٔأ ـ حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :ـ 

 " ٝال طـٔٔٞح " .. أِٓٞد ) ٗل٠ ـ ٠ٜٗ ـ حٓظلٜخّ (ـ  ٖ ـ ؿٔغ " أػْ" : ) آػخّ ـ ٓآػْ ـ آػٕٔٞ( ٕ

 ٣ش ؟ ٝٓخ ه٤ٔش حُؼَٔ رٜخ ؟ د ـ ػْ ٜٗخٗخ هللا طؼخ٠ُ ك٠ ٌٛٙ ح٥

 ؿـ ـ ر٤ٖ حُـٔخٍ ك٠ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ :" أ٣لذ أكيًْ إٔ ٣ؤًَ ُلْ أه٤ٚ ٤ٓظخ" 

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ "   -تعالً  –قال هللا 
قُوا هللاَّ ُكْم ۚ َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب َها الَّذِ ( ٓٔ) إِنَّ ٌُّ ا أَ ْسَخْر ٌَ ٌَ ٌَن آَمُنوا اَل 

ْنُهمْ  ا مِّ را ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ْنُهنَّ ۖ َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل َتَناَبُزوا  َقْوٌم مِّ ا مِّ را ٌْ ُكنَّ َخ ٌَ َساٍء َعَسٰى أَن  ن نِّ َواَل نَِساٌء مِّ
الُِموَن )بِاأْلَْلَقاِب ۖ ِبْبَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإْلٌِمَ  بَِك ُهُم الظَّ ُتْب َفؤُوَلٰ ٌَ  (" ٔٔاِن ۚ َوَمن لَّْم 

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
ْسَخْر "تفسٌر  -ٔ ٌَ        (  نفس – نفٌسة –نفٌس)   "  "أَنفُسَ مفرد  -ٕ      (  ٌقترب – ٌهزأ – )ٌكره   " 

 السخرٌة والتنابز باأللقاب . وضح ذلك  .عن  عباده –تعالى  –نهى هللا  ) ب ( 
ن َقْومٍ ) ج ( "  ْسَخْر َقْوٌم مِّ ٌَ         " أسلوب ....... ؼرضه ...... . ) أكمل (   اَل 

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 
 )      (  على األعداء والمجرمٌن مباح. التجسس  -ٕ          (       )   حمودة.مصفة  تنابز باأللقابال -ٔ

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ "   -تعالً  –قال هللا 
قُوا هللاَّ ُكْم ۚ َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب َها الَِّذٌَن آَمُنوا ( ٓٔ) إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ْسَخْر َقْوٌم مِّ  ٌَ ْنُهمْ اَل  ا مِّ را ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ْنُهنَّ ۖ َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم  ن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ا مِّ را ٌْ ُكنَّ َخ ٌَ َساٍء َعَسٰى أَن  ن نِّ َواَل نَِساٌء مِّ
بِ  ُتْب َفؤُولَٰ ٌَ الُِموَن َواَل َتَناَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب ۖ بِْبَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإْلٌَِماِن ۚ َوَمن لَّْم   (" ٔٔ)َك ُهُم الظَّ

   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
             (  القالب – اللقب –القلباأْلَْلَقاِب " )  "مفرد  -ٖ            ( تقتربوا – تعٌبوا – تمدحوا ) " َتْلِمُزوا "تفسٌر  -ٔ

    بٌن المإمنٌن . وضح ذلك .            بالصلح عباده  –تعالى  –هللا  أمر) ب (  
       ) ج ( " َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم " أسلوب ....... ؼرضه ...... . ) أكمل (  

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة )  

 )      ( .  والتعارؾ بٌن الشعوب سبٌل السبلم العالمً  ؤلؾالت -ٕ              )     (    . صفة محمودة عٌب اآلخرٌن -ٔ

 تدرٌبات الكتاب المدرسً
َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ "   -تعالً  –قال هللا 

قُوا هللاَّ ُكْم ۚ َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب  ( ٓٔ) إِنَّ

 

 



 9ٕٔٓالثانً الفصل الدراسً           اللؽة العربٌة          الصؾ األول اإلعدادي      سلسلة ابن عاصم      

 61  مركز النور لخدمات الكمبٌوتر و اإلنترنت ـ  تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد 

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ "   -تعالً  –قال هللا 
قُوا هللاَّ ُكْم ۚ َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب  ( ٓٔ) إِنَّ

 
هخٍ هللا طؼخ٠ُ :" ٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح حؿظ٘زٞح ًؼ٤َح ٖٓ حُظٖ إ رؼٞ حُظٖ أػْ ٝال طـٔٔٞح ٝال ٣ـظذ رؼ٠ٌْ رؼ٠خ 

 ٤ٓظخ كٌَٛظٔٞٙ "   أ٣لذ أكيًْ إٔ ٣ؤًَ ُلْ أه٤ٚ

 

َّٕ أَ  كُٞح ۚ اِ ٍَ ََ ُِظََؼخ هَزَخثِ َٝ ُؼٞر خ  ُٗ  ْْ ًُ َِْ٘خ َؿَؼ َٝ أُٗؼ٠َٰ  َٝ  ٍَ ًَ ًَ  ٖ ِّٓ  ًُْ ُّ اَِّٗخ َهَِْوَ٘خ َٜخ حَُّ٘خ ٌْ ٣َخ أ٣َُّ َ َػ٤ِِ َّٕ هللاَّ ْْ ۚ اِ ًُ ِ أَْطوَخ ْْ ِػَ٘ي هللاَّ ٌُ َٓ ََ ًْ

 ٌَ  (ٖٔ)َهز٤ِ
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الشعر العربى  فًبد مدرسة البعث واألحٌاء راالبارودي ربُّ السٌؾ والقلم ,  محمود سامً التعرٌف بالشاعر :
م وله 88ٔٔعام  عرابًبقٌادة أحمد  المصريثورة الجٌش  فًالحدٌث, انضم إلى الحركة العرابٌة وشارك 

 مدح سٌد األمة. فًدٌوان شعر كبٌر ٌتكون من مجلدٌن كبٌرٌن باإلضافة إلى قصٌدته )كشؾ الؽمة 
ومن هنا تؤثر البارودي  صدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم , )ص(: )الدٌن النصٌحة(النبًقال نص جو ال

 بالسنة الشرٌفة وراح ٌوجه النصح قاببل : 

 
 ـ الهداٌة نعمة من هللأ

 بنور الٌسر فً ظلمة العســـــر إذا ما أراد هللا خٌرا بعبــده هداه

 المعجم اللؽوي

 )ج( خٌور وأخٌار وخٌار خٌرا  شاء ورؼب أراد

 أضله× أرشده  هداه و أعبد و عبدان  عباد وعبٌداإلنسان , ج:   عبده

 الٌسر× الشدة  العسر العسر× السهولة  الٌسر

 حرؾ زابد   ما  شرطٌة زمانٌة تفٌد الٌقٌن   إذا 

 أضواء على البٌت
 لى نور األمان وراحة البال .إن هللا إذا أراد أن ٌكرم عبده أخرجه من ظلمات المحن والشدابد إ

 من جمال التعبٌر

 أسلوب شرط ٌإكد أن السعادة منحة من هللا تتحقق لمن أرادها هللا له. إذا ما أراد(*) 

      نكرة تفٌد الشمول والعموم. )خٌراا(*

 .اإلضافة للتكرٌم والتعظٌم  )بعبده(*

 إلى هدفه . تصوٌر للٌسر بنور ٌسٌر فٌه اإلنسان لٌصل  )نور الٌسر(*

 تصوٌر للعسر بظلمة ٌضل من ٌسٌر فٌها.  )ظلمة الٌسر( *

 أفعال ماضٌة تفٌد الٌقٌن. هداه( -)أراد*

 تضاد ٌإكد المعنى وٌوضحه. ) مقابلة (  بٌنهما ظلمة العسر( -)نور الٌسر* 

 نصابح " دراسة "  : الثالثالدرس 
 للشاعر : محمود سامً البارودي     

  

 نصوص 
 ٗلٖ ٝح٥هَ  :   الثالثةالوحدة 
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 ـ نصابح تسعد اإلنسانٕ

 رلقســلدودا وال تدفع ٌد اللٌن با إذا شبت أن تحٌا سعٌدا فبل تكـن

 ريالمثعلى  رُّ بِ لقٌت به شهما ٌُ  وال تحتقر ذا  فاقة  فلربمــــــــا

 ورب ؼنى ال ٌرٌش وال ٌبـــرى فرب فقٌر ٌمؤل القلب حكمــــــة

 فإن الؽنى فً الذل شرمن الفقــر وال تعترؾ بالذل فً طلب الؽنـى

 المعجم اللؽوي

 تموت× تعٌش تحٌا أبٌت , رفضت   xأردت  شبت 

ا مسرورا  عٌدا س ا   xهانبا ا , تعٌسا ٌا  حمٌما×  شدٌد الخصومة )ج(  ألداء لدودا شق

 القسر  x السهولة فً المعاملة اللٌن تقبل وترضى×ترد  تدفع

 تقدر وتحترم   ×تسخر وتهزأ  تحتقر اللٌن   ×القهر القسر

 الؽنى× الفقر  فاقة صاحب , ج : ذوو , ذوي  ذا 

 صادفت , عرفت  لقٌت به  مالأداة تفٌد االحت ربما

×  , شهوم  صاحب مروءة )ج( شهام شهماا 
 نذال خسٌسا

 ٌسًء ×ٌكرم ٌحسن   ٌبر

حرؾ جر شبٌه بالزابد ال ٌدخل  إال على  رب    الفقٌر× الؽنى  المثري
 النكرة وٌفٌد التقلٌل أو التكثٌر 

 ٌضرال ٌنفع وال  ٌرٌشال  وفهما )ج( حكم فقها حكمة

 تنكر   xتقر  تعترؾ   ٌنفع ال ال ٌبري 

 أفضل , خٌر   xأسوأ  شر  العزة× الضعؾ والمهانة  الذل

 ألبٌاتأضواء على ا
 إذا أراد اإلنسان أن ٌنعم بالسعادة فعلٌه أن ٌعامل الناس باللطؾ واللٌن وأن ٌبتعد عن الشدة والعداوة.ـ 

 ٌملكه الؽنً . لفقٌر من المروءة وكرم الخلق ما الٌملك ا وعلى اإلنسان أن ٌحترم الجمٌع وال ٌحتقر أحدا فقد -

 .وقد ٌكون الفقٌر حكٌما فقٌها ٌنفع اآلخرٌن بعلمه وحكمته وقد تجدا ؼنٌا ال نفع منه وال ضرر   - 

 ع الذل أسوأ من الفقر مع العز . مألن الؽنً  ال تذل نفسك من أجل الؽنى ؛ -

 ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 لتحقٌر وتدل على شدة الخصومة.جاءت نكرة تفٌد ا )لدوداا( *

 .قسوة المعاملة أسلوب نهى ؼرضه النصح والتحذٌر من  فع ٌد اللٌن بالقسر(د)وال ت

 آلخرٌن.بالخٌر لشبه الشاعر اللٌن بإنسان له ٌد تمتد  )ٌد الٌن(

 بٌنهما تضاد ٌإكد المعنى.  القسر( -اللٌن)

 أسلوب نهى ؼرضه النصح والتحذٌر. )وال تحتقر(

 .يتعبٌر ٌإكد أن الفقٌر ٌتحلى بصفات أفضل من المثر (ي)لقٌت به شهما ٌبر على المثر 

   بٌنهما تضاد ٌإكد المعنى. (يالمثر -)ذا فاقه  *

 تفٌد التقلٌل و االحتمال .  *)فلربما (

 .م والمعرفةوٌوحً بكثرة العل ٌمؤل الوعاء سابلاء والحكمة عتعبٌر جمٌل شبه القلب بالو )ٌمؤل القلب حكمة(
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 .أسلوب نفى بـ )ال( وأفاد تكراره للتوكٌد على أن الؽنى ال ٌنفع وال ٌضر )ال ٌرٌش وال ٌبرى( 

 أسلوب نهى ؼرضه النصح واإلرشاد وتعبٌر ٌدل على العزة. )وال تعترؾ بالذل(

جمٌل ٌدل على أن الفقر مع  تعلٌل لما قبلها وأسلوب توكٌد بـ )إن( كما أنه تعبٌر )فإن الؽنى فى الذل شر من الفقر(
   العزة أفضل من الؽنى مع الذل.

  -أسبلة مجاب عنها : 

 ؟هللا سبحانه وتعالى " لٌس علٌك هداهم ولكن هللا ٌهدى من ٌشاء " .  من القادر على هداٌة الناس  -ٔ

 مر .؟ ٌهدٌه إلى صراطه المستقٌم وٌٌسر له كل أ ماذا ٌحدث لو أراد هللا باإلنسان خٌرا  -ٕ

أال ٌفرق بٌن الؽنى   -ٕ .   أن ٌتعامل مع الناس بالرحمة -ٔما الوسابل التى وضحها الشاعر لمن ٌرٌد السعادة ؟  -ٖ
          أن ٌحترم الناس وال ٌحتقرهم . -ٖوالفقٌر . 

نه لٌس الؽنى ؼنى المال ألنه ربما ٌكون الفقٌر ؼنٌا باألخبلق الكرٌمة أللماذا حذرنا الشاعر من احتقار الفقراء ؟   -ٗ 
 ولكن ؼنى النفس .

 عندما ٌكون الفقٌر نافعا للناس وٌكون الؽنى ال تقع فٌه . متى ٌكون الفقٌر أفضل من الؽنى ؟  -٘

 أفضل الفقر فً عزه ألن السعادة سعادة النفس   أٌهما تفضل الؽنى فً ذل أم الفقر فً عزة ؟ -ٙ

 الدعوة إلى السعادة فً الحٌاة .   ؟ ما العاطفة  المسٌطرة على الشاعر -7

 إلى التعاون حتى تحقق السعادة واحترام الناس وتفً أهمٌة السعادة فى حٌاة الفرد . إالم تدعواألبٌات وبما تفٌد ؟  -8

أختار أصدقابً بدقة وتمعن فؤختار الصادق األمٌن المخلص المجد فً عمله المتمتع باألخبلق  كٌؾ تختار أصدقاءك ؟ -9
 الحمٌدة .

مقابلة الحسنة بالسٌبة        -ٕشدة الخصومة والكراهٌة  -ٔحذر الشاعر من :  مم حذر الشاعر فً األبٌات ؟ ولماذا ؟ -ٓٔ
الرضا بالذل فً طلب الؽنى . ألن ذلك ٌحعل اإلنسان ٌحٌا سعٌدا ٌحبه الناس والفقٌر قد ٌكون نافعا  -ٗاحتقار الفقٌر      -ٖ

 ٌن كما أن الرضا بالذل من أجل الؽنى أسوأ شًء ٌفعله اإلنسان .بعلمه وخلقه لآلخر

 ألن الفقر لٌس عٌبا ولكن العٌب أن ٌعٌش اإلنسان مهانا ذلٌبل مهما كانت ثروته . علل: الؽنً فً الذل شر من الفقر ؟ -ٔٔ

د الخصومة وأال ٌقابل الحسنة اشترط الشاعر أال ٌكون اإلنسان شدٌ ما الذي اشترطه الشاعر لٌكون اإلنسان سعٌدا ؟ -ٕٔ
 بالسٌبة لكً ٌعٌش سعٌدا .

أن هللا ٌهدٌه وٌخرجه من ظلمات المحن والشدابد إلى نور  ما مقٌاس حب ورضا هللا لئلنسان كما تفهم من األبٌات ؟ -ٖٔ
 الهداٌة وراحة البال .

 -: من واقع االمتحانات مناقشة ابن عاصم
ا هللا أراد ما إذا  العسر ظلمة فى الٌسر بنور هداه                    بعبده خٌرا

ا تحٌا أن شبت إذا ا              تكن فبل سعٌدا  بالقسر اللٌن ٌــد تدفع وال لدودا

   .....................أضله : مضادها كلمة .................- الخصومة شدٌد : بمعنى كلمة- ٔ األبٌات من هات- أ
 -: األبٌات من استخرج -ج      ؟ حٌاته فى اسعٌدا  اإلنسان ٌعٌش كٌؾ -ب
ا -ٕ .......................... ؼرضه واذكر , نهى أسلوب -ٔ  .................................... ووضحه , تصوٌرا
ا -ٖ  .................................................................... قٌمته ووضح , تضادا
ا : كلمة تنكٌر -ٔ -: أفاد ماذا -د  .............................هبعبد  فى للهاء اإلضافة -ٕ .............................خٌرا

 المثرى على ٌبر شهًما به لقٌت                فلربما فاقة ذا تحتقر وال

 ٌبرى وال ٌرٌش ال غنى ورب                  حكمة القلب ٌمأل فقٌر فرب

 -: القوسٌن بٌن مما لجوابا اختر -أ
 ) كالهما – شهام – شهوم )  شهًما ( جمعـ   ) تهٌن – تحب – تعظم ) ( تحتقر ( مضاد -
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 ؟ البٌتٌن هذٌن فى الشاعر ٌوجهها التى النصائح ما -ب
 . التعبٌر هذا فى التصوٌر وضح ( حكمة القلب ٌمأل ) -ج
 ؟ قبله بما ) ... لقٌت لربماف ( قوله عالقة وما ؟ ) ربما ( كلمة أفادت ماذا -د
 ؟  ٌبرى وال ٌرٌش ال : قوله فى النفى تكرار قٌمة ما -ه

ا به لقٌت                فلربما فاقة ذا تحتقر وال  المثرى على ٌبر شهما

 ٌبرى وال ٌرٌش ال ؼنى ورب                  حكمة القلب ٌمؤل فقٌر فرب

 

ا هللا أراد ما إذا  العسر ظلمة فى الٌسر بنور هداه                    بعبده خٌرا

ا تحٌا أن شبت إذا ا              تكن فبل سعٌدا  بالقسر اللٌن ٌــد تدفع وال لدودا

 

ا هللا أراد ما إذا  العسر ظلمة فى الٌسر بنور هداه                    بعبده خٌرا

ا تحٌا أن شبت إذا ا              تكن فبل سعٌدا  بالقسر اللٌن ٌــد تدفع الو لدودا

 

 تدرٌبات الكتاب المدرسً
ا به لقٌت                فلربما فاقة ذا تحتقر وال  المثرى على ٌبر شهما

 ٌبرى وال ٌرٌش ال ؼنى ورب                  حكمة القلب ٌمؤل فقٌر فرب
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 ورب ؼنى ال ٌرٌش وال ٌبـــرى فرب فقٌر ٌمؤل القلب حكمــــــة

 فإن الؽنى فً الذل شرمن الفقــر وال تعترؾ بالذل فً طلب الؽنـى

 

 

 

 

 

 رلدودا وال تدفع ٌد اللٌن بالقســ إذا شبت أن تحٌا سعٌدا فبل تكـن

 المثريعلى  رُّ بِ لقٌت به شهما ٌُ  وال تحتقر ذا  فاقة  فلربمــــــــا
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 نماذج قراءة حرة
ٌنة دمنهور ثم انتقل مع أسرته إلى مدٌنة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشٌخ حٌث بمد 9ٗٙٔعام  فًولد  أحمد حسن زوٌل

البتكاره نظام  999ٔالكٌمٌاء لسنة  فًحصل على جابزة نوبل  مصريوعالم  كٌمٌابًهو  األساسً , ونشؤ وتلقى تعلٌمه 

شوبها وعند التحام بعضها ببعض تصوٌر سرٌع للؽاٌة ٌعمل باستخدام اللٌزر له القدرة على رصد حركة الجزٌبات عند ن

" فٌمتو ثانٌة " هو جزء من ملٌون ملٌار جزء من الثانٌة , وقد ساعدت على  هًتلتقط فٌها الصورة  التًوالوحدة الزمنٌة 

 للعدٌد من األجهزة العلمٌة . االختراعالتعرؾ على الكثٌر من األمراض بسرعة كما أن له العدٌد من براءات 

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة بةاإلجا ) أ ( اختر
 ( للمنتهىـ  للنهاٌةـ   جدا( )  للؽاٌةـ مرادؾ ) ٕ(               المقدرةـ  العجزـ  الحد( ) القدرة)  مضادـ ٔ

 . وضح ذلك .   اختراع زوٌل وفوابده) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 )     (                                                ولد زوٌل فً مدٌنة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشٌخ . ـ ٔ 
  )     (                                          .         999ٔزوٌل على جابزة نوبل فً الكٌمٌاء عام ـ حصل ٕ 

انً أمهر جراح فً العالم فً مجال الكلى والمسالك البولٌة , وأحد رواد زراعة العالم المصري الكبٌر محمد أحمد ؼنٌم ث

الكلى والمسالك البولٌة فً مصر والعالم , أسس مركز عالمً فً مجال الكلى والمسالك البولٌة فً مدٌنة المنصورة 

م , 977ٔلعلوم الطبٌة فً عام المعروؾ باسم " مركز ؼنٌم " , حصل على عدة جوابز منها جابزة الدولة التقدٌرٌة فً ا

ا ٕٔٓٓم , وجابزة مبارك فً مجال الطب عام 999ٔوجابزة الملك فٌصل العالمٌة عام  ا ماهرا م. والدكتور ؼنٌم لٌس جراحا

 7ٔولد الدكتور محمد ؼنٌم فً  ·فحسب إنما أٌضا مفكر سٌاسً بارع وله آراء قوٌة فً قضاٌا التعلٌم والبحث العلمً, 

 بالقاهرة 9ٖ9ٔمارس عام 

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر
 (   أكبرـ  أبرع ـ   أعظم( )  أمهرـ مرادؾ ) ٕ(                    ردئـ  رداءـ  رابد( ) رواد)  مفردـ ٔ

 . وضح ذلك .   مظاهر تكرٌم الدكتور محمد ؼنٌم) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :   , ٝػالٓش ) ( أٓخّ حُٜٞحد  ٟغ ػالٓش )  -ى 

  . )     (بالجٌزة  9ٖ9ٔولد محمد ؼنٌم فً عام ـ ٕ  . )     ( ؼنٌم من رواد زراعة الكلى فً مصر والعالم ـ ٔ 

واحداا من رواد جراحة زراعة القلب بالعالم , وٌحظى بمكانة  دطبٌب مصري شهٌر وٌع  الدكتور مجدى حبٌب ٌعقوب

بمدٌنة بلبٌس بمحافظة  9ٖ٘ٔنوفمبر  ٙٔ فًجراحة القلب واألوعٌة الدموٌة . ولد مجدي ٌعقوب مجال  فًعلمٌة متمٌزة 

الشرقٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ألسرة قبطٌة تنتمى أصولها إلى محافظة أسٌوط , وقد عشق ٌعقوب مهنة الطب منذ 

والده والذي كان بدوره طبٌب جراحة  الصؽر وطالما حلم أن ٌكون جراحا, وربما ٌرجع عشقه لهذا التخصص الدقٌق إلى

 عامة .

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة ) أ ( اختر 
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 (   تقتربـ  تنفصلـ   تنتسب( )  تنتمًـ مرادؾ ) ٕ(                    طبٌبونـ  أطباءـ  طباطب( ) طبٌب)  جمعـ ٔ
 . وضح ذلك .   نبوغ مجدي ٌعقوب وسببه ) ب ( تبٌن الفقرة 

 ( أٓخّ حُوطؤ :   ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

  ( )   9ٖ٘ٔولد ٌعقوب بمحافظة الشرقٌة عام ـ ٕ   )  (ٌحظى ٌعقوب بمكانة متمٌزة فً جراحة المسالك البولٌة ـ ٔ 

الزمان, وكّؾ األذى عنهم. كمال اإلنسان؛ من صدق اللسان, واحتمال عثرات الِخبلَّن, وبذل اإلحسان إلى أهل   المروءة هً

: "َمْن عامل الناَس -رضً هللا عنه-قال علً بن أبً طالب   وقٌل: هً صٌانة النفس عن األدناس وما ٌشٌنها عن الناس.

نْ  ثهم فلم ٌكذبهم, ووعدهم فلم ٌخلفهم؛ فهو ِممَّ ته". فلم ٌظلمهم, وحدَّ  كملت مروءته, وظهرت عدالته, ووجبت أُُخوَّ

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة جابةاإل ) أ ( اختر 
 (   الجٌرانـ  األعداءـ   األصدقاء( )  الخبلنـ مرادؾ ) ٕ(              الفوزـ  النفعـ  الجمال( ) األذى )  مضادـ ٔ

 . وضح ذلك .   رإٌة علً بن أبً طالب فً المروءة) ب ( تبٌن الفقرة 
 ( أٓخّ حُوطؤ :    ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش ) ٟغ ػالٓش )  -ى 

  .  )     (صدق اللسان لً له عبلقة بالمروءةـ ٕ        . )     ( من المروءة صٌانة النفس عن األدناس ـ ٔ 

إن الوقت هو حٌاة اإلنسان وعمره الذي هو أنفاس تتردد وتتعدد, وآماله التً تضٌع إن لم تتحدد, فدقات قلب المرء فً 

كلما ذهب  ,شهور وأعوام , و الحٌاة دقابق وثواٍن تمر به متوالٌةا متتابعةا فً ساعات وأٌام صدره ُتشعره فً كل لحظة بؤن

منها شًء ذهب معه عمره حتى ٌنتهً به ذلك إلى الدار اآلخرة, إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الحسن البصري : "ٌا ابن 

 آدم إنما أنَت أٌاٌم كلما ذهب ٌومك ذهب بعضك".

       : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة جابةاإل ) أ ( اختر
 (   اإلنسانـ  الفردـ   المرأة( )  المرءـ مرادؾ ) ٕ(                    مآلـ  مالـ  أمل( ) آمال)  مفردـ ٔ

 . وضح ذلك .   قٌمة الوقت فً حٌاة الفرد) ب ( تبٌن الفقرة 
 :   ( أٓخّ حُوطؤ ( أٓخّ حُٜٞحد , ٝػالٓش )  ٟغ ػالٓش )  -ى 

 )     (                              .                     دقات قلب المرء تشعره بؤن الحٌاة طوٌلة ال نهاٌة لهاـ ٔ 
  .                                           )     (تنتهً حٌاة الفرد فً الدار اآلخرة إما إلى جنة وإما إلى نار ـ ٕ 

 
 

 قػوزش ٣ٔظؤٗق حُلظـ ٔ
 ٓخ حٌُٟ ْٛٔ ػ٤ِٚ )ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ( رؼي ػٞىطٚ ا٠ُ ٝال٣ش َٜٓ؟ّ: 

 ٛـ. ْٕٕٛٔ )ػَٔٝ( ػ٠ِ حٓظج٘خف حُلظٞكخص حُظ٠ ريأٛخ ك٠ رَهش ٓ٘ش ؽ: 

 ُٔخًح حهظخٍ )ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ( )ػوزش رٖ ٗخكغ( ُظلو٤ن ٓخ ْٛٔ ػ٤ِٚ؟ّ: 

ح ر٘جٕٞ حُزَرَ ٝحَُٝؽ :   َ ح ك٠ كٕ٘ٞ حُلَد, ٝهز٤  َ  ّ؛ ٩هخٓظٚ ٛ٘خى ٓض ٓ٘ٞحص.٧ٗٚ أٛزق ٓخٛ

َْ حؿظز٢ ػوزش رظ٤ٌِق )ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ( ُٚ رٔٞحِٛش حُلظٞكخص؟ّ:  ُِ 

 ٧ٕ حُلَٛش ٝحطظٚ ٖٓ ؿي٣ي؛ ٩ٗوخً حُوزخثَ حُزَر٣َش ٖٓ ٓوخُذ حُٞػ٤٘ش ٝحُـٜخُش.ؽ: 

 ٤ًق ريأ ػوزش أػٔخُٚ حُلَر٤ش ك٠ رَهش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُزالى؟ّ: 

ًٔخ  -رخُظٞؿٚ ا٠ُ هز٤ِش )ُٞحطش( كخٓظـخرض ُٚ ٍَٓٔٝس, ػْ حطـٚ ا٠ُ )رَهش( كٞؿي أِٜٛخ ٓخ ُحُٞح ريأ )ػوزش( أػٔخُٚ حُلَر٤ش ؽ : 

 ػ٠ِ ح٩ٓالّ, ٝأهخّ رٜخ ٣ٔظٌَٔ ٍٓخُظٚ ح٠ُٝ٧. -طًَْٜ 

 ٤ًق ٝؿي ػوزش رَهش ػ٘يٓخ ًٛذ ا٤ُٜخ؟ّ: 

 ٝؿيْٛ ػ٠ِ ى٣ٖ ح٩ٓالّ ٣ٝو٤ٕٔٞ ٗؼخثَٙ رخٗظظخّ ٣ٝظٌٕٔٔٞ رؤُٛٞٚ ٝهٞحػيٙ.ؽ: 

 

 ػوزش ٣ظـٚ ا٠ُ اك٣َو٤شـ ٕ
 ُٔخًح ُحى طؼِن حُزَرَ رؼوزش أػ٘خء ٝال٣ظٚ ػ٠ِ )رَهش(؟ّ: 

َّ ح٤ُٖ٘ٔ.ُْٜ ُلٖٔ ٓؼخِٓظٚ  ؽ:   ٍٝكغ حُٔظخُْ حُظ٠ كَٟٜخ ػ٤ِْٜ ٓخىس حَُٝٓخٕ ػ٠ِ ٓ

 ٓخ ٓٞهق )ػوزش( ٖٓ حهظ٤خٍ )ٓؼخ٣ٝش( ُٚ ُلظق اك٣َو٤ش؟ّ: 

خ روؽ:   ٔ خ ػظ٤  َٝؿٚ ُِـٜخى ك٠ ٓز٤َ هللا.حُوزٍٞ ٝحَُٟخ؛ كوي كَف كَك 

ًََّٙ ِٓي )ٝىَّحٕ( ٝٛٞ ٝحهق أٓخّ )ػوزش(؟ّ:   ٓخ حٌُٟ طٌ
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 طًٌَ أٗٚ ٗوٞ ػٜيٙ ٓغ ح٤ُِٖٔٔٔ, ٝٓ٘غ آٍخٍ ٣َٟزش حُيكخع حُٔوٍَس ػ٤ِٚ, ؿ٘ي أَٛ هز٤ِظٚ ُٔلخٍرظْٜ.ؽ: 

حٕ( ٖٓ ٗيحء )ػوزش( ُْٜ؟ّ:  َِّ  ٓخ ٓٞهق أَٛ )ك

حٕ( ُ٘يحء )ػوؽ:  َِّ  زش(, ٝأػِ٘ٞح أْٜٗ ٤ٓؼظ٘وٕٞ حُي٣ٖ حُل٤٘ق, ُٖٝ ٣َٟٞح رٚ ري٣ال  ا٠ُ ح٧ري.حٓظــخد أَٛ )كـ

 ُْ ٣ؼِٖ ِٓي )كِحٕ( ٍأ٣ٚ َٛحكـش؛ ؽ:  ُٔخًح ُْ ٣ؼِٖ ِٓي )كِحٕ( ٍأ٣ٚ َٛحكش؟ ٝٓخ حُلي٣غ حٌُٟ ىحٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ )ػوزش(؟ّ: 

ٓظَف ٓ٘ؼْ. ٝػ٘يٓخ َٝٛ ًخٕ هخثل خ, ٌُٖٝ )ػوزش( ػلخ  ٧ٗٚ ًخٕ ٝػ٤ّ٘ خ ال ٣ئٖٓ رخ٧ى٣خٕ, ٝهي أَٓ )ػوزش( ربك٠خٍٙ ٓخ٤ٗ خ؛ ٧ٗٚ

 ػ٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٣يكغ ٣َٟزش حُيكخع, كؤًي ُٚ أٗٚ ُٖ ٣ؼٞى ُٔلخٍرش حُؼَد َٓس ػخ٤ٗش, ٤ٓٝيكغ ٣َٟزش حُيكخع رخٗظظخّ.

 ُٔخًح حُىحى ػيى ح٤ُِٖٔٔٔ ك٠ حُٔيٕ حُظ٠ ًخٕ ٣لظلٜخ ػوزش؟ّ: 

َ  ؽ:   .ح٩ٓال٢ٓح ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ, ٣ؼِٕٔٞ أِٜٛخ حُِـش حُؼَر٤ش, ٝهٞحػي حُي٣ٖ ٧ٗٚ ًخٕ ًِٔخ حكظظق ٓي٣٘ش ٣ظَى رٜخ ٗل

 ٓخ حُؼٜي حٌُٟ ٗو٠ٚ ِٓي )ّٝىحٕ(؟ ٤ًٝق رخُؾ ك٠ ػيحٝطٚ ٤ُِِٖٔٔٔ؟ّ: 

 ٓ٘غ آٍخٍ ٣َٟزش حُيكخع حُٔوٍَس ػ٤ِٚ, ٝهي ٓزن إٔ أهَ رخُٔٞحكوش ػ٠ِ ىكؼٜخ. -ؽ: 

 ظٚ ُٔلخٍرظْٜ.ٝهي رخُؾ ك٠ ػيحٝطٚ ٤ُِِٖٔٔٔ: رؤٕ ؿ٘ي أَٛ هز٤ِ -

 ٓخ حٌُٟ أًيٙ ِٓي ّٝىحٕ ُـ )ػوزش(؟ ّ: 

 أًي ِٓي )ٝىَّحٕ( ُـ )ػوزش( أٗٚ ُٖ ٣ؼٞى ُٔلخٍرش حُؼَد َٓس ػخ٤ٗش, ٝأٗٚ ٤ٓيكغ ٣َٟزش حُيكخع رخٗظظخّ. -ؽ: 

حٕـ ٖ َٝ  ر٘خء حُو٤َ
 .ـ٤ٖ رؤٓظؼظٚ ٝأِٓلظُٚظٌٕٞ ػخٛٔش ٤ُِِٖٔٔٔ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش. ُظ٠ْ حُؽ: ُٔخًح كٌَ ػوزش ك٢ ر٘خء حُو٤َٝحٕ؟  : ّ

َٝٛ ػوزش ا٠ُ ٌٓخٕ ٠ٔٔ٣  ه٤ٗٞٔش . ٝٛٞ ٌٓخٕ رؼ٤ي ػٖ حُزلَ, ًؼ٤ق ؽ: ا٢ُ أ٣ٖ َٝٛ ػوزش؟ ٝٓخ ٛلخص ٌٛح حٌُٔخٕ؟   :ّ

 ح٧ٗـخٍ ٤١ٝذ حُٜٞحء ِٓت رخُٔزخع ٝح٧كخػ٢.

 ُٔخًح حٓظ٨ ٌٛح حٌُٔخٕ رخُٔزخع ٝح٧كخػ٢؟ :ّ

 ٖٓ حَُّٝ أٝ حُزَرَ. ٧ٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٤١ذ ٛٞحءٙ كِْ ٣ٌٔ٘ٚ حكي

ٕ ٣٘ظلٞح حٌُٔخٕ ٖٓ حُٔزخع ٝحُٞكٕٞ ؤأَٓ ػوزش ؿ٘ٞىٙ ر رٔخًح أَٓ ػوزش رؼيٓخ َٝٛ ا٠ُ ه٤ٗٞٔش؟ٝٓخًح ٣ئًي حُٔئٍهٕٞ؟ : ّ

 ١ٞحٍ أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش. ٝكٖأٝ  أكؼ٠ٝح٧كخػ٢. أًي حُٔئٍهٕٞ إٔ ٌٛح حٌُٔخٕ ظَ ٗظ٤لخ, ُْ طيهِٚ 

 ٤ِٚ؟  ٝٓخًح أ١ِوٞح ػ ؟ٓخ ح١ٌُ ر٘خٙ ػوزش   :ّ

 ر٠٘ ػوزش حُٔٔـي ٝأ١ِن ػ٤ِٚ "حُٔٔـي حُـخٓغ" ٝٓخ ُحٍ ٣لَٔ حٓٔٚ كظ٠ ح٥ٕ, 

 :ُٔخًح ٛـَ حُزَرَ ٝحَُّٝ ٌٓخٕ حُو٤َٝحٕ هي٣ٔخ ؟ ّ

 ٧ٗٚ ٍؿْ ؿٞىس طَرظٚ ٤١ٝذ ٛٞحثٚ ًخٕ ٤ِٓجخ رخُٔزخع ٝحُلَ٘حص ٝح٧كخػ٢ .

 : رْ ٢ٔٓ ٌٛح حٌُٔخٕ رؼي طؼ٤َٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ُٚ ؟ٝ ُٔخًح ؟ ّ

 )حُو٤َٝحٕ ( ٧ٕ ُلع حُو٤َٝحٕ ٣ؼ٢٘ ك٢ حُؼَر٤ش ٌٓخٕ حؿظٔخع حُ٘خّ ٝحُـ٤ٖ .٢ٔٓ 

 أهطَ ٓؼخٍى ػوزشـ ٗ
 ؟«حُو٤َٝحٕ»ك٠ أٟ ٠ٗء ه٠٠ )ػوزش( أ٣خٓٚ رؼي ػٞىطٚ ا٠ُ ّ: 

 ه٠٠ أ٣خٓٚ ك٠ ط٘ظ٤ْ ؿ٤٘ٚ, ٝطَط٤ذ ح٤ُٔٔ٘ش ٝح٤َُٔٔس ٝحُوِذ.« حُو٤َٝحٕ»رؼي ػٞىس )ػوزش( ا٠ُ ؽ: 

 ٤َٔ ك٢ ؿِٝطٚ ؟ ٝ ا٠ُ أ٣ٖ أطـٚ؟ٓظ٠ ريأ ػوزش حُّ: 

 رخُـِحثَ. شرؼي ٛالس حُلـَ ٝ رؼيٓخ هزَّ أٝالىس ٝ ًٛذ ا٠ُ ٓي٣٘ش حُِحد ٝ ٢ٛ ط٠ٔٔ كخ٤ُخ كٔ٘ط٤٘ ٤َٓٙريأ ؽ : 

ح ى٤٘٣خ  ٣ؼِْ حُ٘خّ ٗجٕٞ ى٣ْٜ٘ , ٝآخ ؽ: ٤ًق ه٠٠ ػوزش ٓؼظْ ك٤خطٚ؟ ّ:  ح  ك٢ ٓز٤َ ٓـخٛيه٠٠ ػوزش ٓؼظْ ك٤خطٚ آخ ٍحثي 

 ظق حُزالى ٣ٝؼ٢ِ ًِٔش هللا ك٢ ح٧ٍٝ.هللا ٣ل

 رْ ٍٛٞ ػوزش كخٍ حُزالى هزَ كظق ح٤ُِٖٔٔٔ ُٜخ ؟ّ: 

 رؤٜٗخ ًخٗض طٔٞؽ رخُظِْ ٣َٓق أِٜٛخ ك٢ ه٤ٞى حالٓظؼزخى حُز٤ِٗط٢ ٣ٝز٤ؼٕٞ أٝالىْٛ ٤ُيكؼٞح ح٠َُحثذ .

 ٓخ حُ٘ظ٤ـش حُٔظَطزش ػ٠ِ حٗظ٘خٍ ح٩ٓالّ ك٢ اك٣َو٤ش ؟ ّ: 

 أػط٠ حُلو٤َ كوٚ ٖٓ ٓخٍ حُـ٢٘ . -ٕك٢ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص .   ؿؼَ حُ٘خّ ٓظٔخ٣ٖٝ -ٔ

 ٟٝغ هٞح٤ٖٗ طل٢ٔ ح٧ٍٝحف ٝح٧ٓٞحٍ -ٗػٞٝ ح٧ؿَحء ػٖ ٓ٘ٞحص حُظِْ ٝح٩ؿلخف .    -ٖ

 ـ ٓؼًَش ح٤َُٜٔ٘
 لماذا سمٌت معركة المصٌر بهذا االسم بالنسبة للمسلمٌن ؟  -ٔس 

 مٌن فً المنطقة . ج : ألن هذه المعركة ستحدد مستقبل جهاد المسل
 : كٌؾ أعد عقبه جٌشه لخوض معركة أدنة ؟وما أثر ذلك على الجٌش اإلسبلمً ؟ ٕس

هدٌن كلمة تنبض اإلٌمان وأثر ذلك : هزت هذه اج: قام بتوزٌع الخٌول التً ؼنمها على الراجلٌن من الجٌش وألقى فً المج
 وراء القابد الكبٌر صوب مدٌنة أدنة.  الكلمات المشرقة مشاعر المسلمٌن  فجردوا أسلحتهم وانطلقوا

 : ما النتابج المترتبة على هذه المعركة ) معركة المصٌر ( ؟ ٖس
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ج: ؼنم عقبة وجٌشه منها مؽانم كثٌرة. وأنهى مقاومة البٌزنطٌٌن واطمؤن قلبه إلى أن فتح الببلد الواقعة فً طرٌقه حتى 
 طنجة أصبح أمرا مٌسورا . 

ج: ألنهم رأوا ؼبار الجٌش اإلسبلمً ٌسد األفق ورأوا عداء فً أنفسهم ؟ وما مظاهر ذلك ؟ : لماذا تزعزعت ثقة األٗس
 برٌق األسلحة فطاؾ بخلدهم ما جرى للروم والبربر على أٌدى المسلمٌن.   

 ج: أمروا النساء أن ٌنادٌن فً الجنود بالتحفز . : ماذا فعل الضباط لٌعٌدوا ثقة الجنود فً أنفسهم ؟ ٘س
 م حشد أهل أدنة جٌشاا من النساء؟ : ل ٙس

 ج: لتشجٌع رجالهن على منازلة المسلمٌن وشد عزابمهم.
 : لماذا تعتبر هذه المعركة معركة المصٌر بالنسبة للبربر والروم؟ 7س

 ج: نظراا لخطورتها فإما أن ٌثؤر سكان أدنة من المسلمٌن, وإما أن تضٌع المنطقة من أٌدٌهم إلى األبد.
 جرأة عقبة وبسالته فً تلك المعركة مما أثار دهشة األعداء . وضح ذلك .  ــ  ظهرت  8س

ج: ألنه كان ٌصول وٌجول بفرسه ٌمزق األعداء كل ممزق وٌرسل الضربة أثر الضربة فٌقصم الرءوس والهامات .
 ـ حُِكق ػ٠ِ ١٘ـشٙ

 وصل عقبة إلى مدٌنة تٌهرت .. فكٌؾ وجدها ؟ وماذا سمع ؟ وماذا فعل ؟  -ٔس
 : وجدها مؽلقة األبواب وسمع صوت الجنود من الداخل ٌحذرون أنفسهم من حرب المسلمٌن .  ج

 :  إالم انتهى أمر محاصرة جٌش عقبة لمدٌنة تٌهرت ؟  ٕس
 ج: حاصرها بضعة أٌام حتى اضطر ملكها إلى التسلٌم و دفع ضرٌبة الدفاع  . 

 تنفٌذها . وضح ذلك .   : نصح ملك طنجة  عقبة نصٌحة اقتنع بها عقبة ؟ وبدأ ٖس
 ج : نصحه بعدم االشتباك مع القوط , وؼزو السوس األقصى واألدنى . 

 ج: اتجه إلى السوس األدنى واألقصى . ـ إلى أٌن اتجه عقبة بجٌشه بعد أن استمع لتلك النصٌحة . ٗس
 ـ كٌؾ أكرم ملك طنجة عقبة ؟ ٘س

 بحر , وقدم له هداٌا نفسٌة . ج : خرج الستقباله, واستضافه فً قصره المطل على ال
 ـ بم نصح ملك طنجة عقبة ؟ ولماذا ؟ أو  فكر عقبة فً فتح األندلس فبم نصحه ملك طنجة ؟ ولماذا ؟ ٙس

 ج :عدم االشتباك مع القوط واالتجاه إلى السوس األدنى واألقصى, ألن قواتهم تفوق قوات المسلمٌن آالؾ المرات .  
 ج: ألن هذا الملك كان ال ٌضمر شرا للمسلمٌن وال ٌناصبهم العداء عقبة ؟  الاستقبـ لم أحسن ملك طنجة  7س
 ج : شجاع ومحب للمسلمٌن ال ٌضمر شرا لهم وال ٌناصبهم العداء .ـ بم تصؾ موقؾ ملك طنجة مع عقبة ؟ 8س

 فتح السوس -7
 تسمى الٌوم قصر فرعون . ج : تقع فً ؼرب فاس الشمالً , و: أٌن تقع مدٌنة ولٌلى ؟ وماذا تسمى الٌوم ؟  ٔس

 ج : رفضوا دخول اإلسبلم , وصمموا على قتاله . : ما موقؾ أهل مدٌنة ولٌلى من عقبة ؟  ٕس

 ج : لٌكمل عقد انتصاراته فً المنطقة , وٌرفع علٌها راٌة اإلسبلم . : لماذا اتجه عقبة إلى السوس األقصى ؟  ٖس

 لمٌن ؟  : كٌؾ استعد أهل السوس األقصى لمواجهة المسٗس

 استعانوا بكل القبابل المجاورة لهم . -ج : احتشدوا أمام أسوار المدٌنة 

 : ما أهم النتابج التً ترتبت على انتصار المسلمٌن فً السوس األدنى و األقصى  ؟٘س

 ج : سقوط وسط المؽرب األقصى و جنوبه فً أٌدي المسلمٌن .

 ؽت صدر الفرس؟  : لماذا أقحم عقبة فرسه فً مٌاه المحٌط حتى بلٙس

 ج: لٌإكد عزمه على اقتحام الصعاب ولٌثبت أنه لم ٌتوقؾ عن الزحؾ إال أمام هذا المحٌط .

 ؟ ألنهم كانوا من الكثرة بحٌث ال ٌتوقعون الهزٌمة أبدا .تصمٌم أهل مدٌنة ولٌلً على قتال المسلمٌن  -ٔس : علل : 

 سلمٌن كانوا أسرع منهم إلى المدٌنة فقد ملبوا شوارعها بخٌولهم .؟ ألن المعدم تمكن البربر من االعتصام بمدٌنتهم  -ٕ

 كاهنة جبال أوراس -8

ج : الحٌلة هً ردم   س : وما الحٌلة التً لجؤت إلٌها الكاهنة للقضاء على عقبة وجٌشه ؟ وهل نجحت ؟ علل لـما تقول . 

 رجع بالجٌش من طرٌق آخر .  جمٌع اآلبار التً مر علٌها عقبة وجٌشه ولم تنجح هذه الحٌلة ألن عقبة
ألنه عندما عاد إلً طنجة  وجد البربر فى حالة هدوء تام ؟  لماذا أذن عقبة لمعظم جٌشه  بالعودة إلى مدٌنة القٌروان س: 

 فظن أنهم مالوا لبلستسبلم ولم ٌعد فٌهم من ٌحب الحرب . 
ظهر البربر وظن أنهم خلدوا إلً االستسبلم  فقد كان أرى أنه تصرؾ ؼٌر موفق انخدع بم :ج ما رأٌك فٌما فعله عقبة ؟  س:

 واجبا علٌه أن ٌرجع بالجٌش كله وال ٌفرقه حتى ال ٌطمع أعداإه فٌه .

 استشهاد عقبة -9
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 لماذا تعمد البربر الهدوء قبل الهجوم على المسلمٌن ؟  :  ٔس

 حرب . ن ٌحب الج: حتى ٌوهموا عقبة أنهم أخلدوا إلى االستسبلم ولم ٌعد فٌهم مَ 

  : وقع عقبة فً خطؤ عسكري. وضح ذلك. وبٌن أثره. ٕس

ج: أنه قد سمح لمعظم جٌشه بالعودة إلى القٌروان ولم ٌترك معه إال ثبلثمابة مقاتل فقط, ففوجا بجٌش كثٌؾ من البربر 
 فاشتبك معه عقبة ورفاقه وانتهت المعركة باستشهاده وجمٌع جنوده عند قلعة " تهودة " 

ػ٘يٓخ أكيم حُزَرَ رخ٤ُِٖٔٔٔ ٍك٠ٞح حالٓظٔالّ ٝحهظلٔٞح ٤خس ػوزش ٖٝٓ ٓؼٚ ٜٗخ٣ش ح٧رطخٍ.. طليع ػٖ ًُي ؟ّ : حٗظٜض ك

ٛلٞف ح٧ػيحء ٤ِِٜٖٓ ٌٝٓز٣َٖ ٠٣َرٕٞ ٤ٔ٣٘خ  ٣ٝٔخٍح  ٣ٝظِوٕٞ َٟرخص ح٧ػيحء ك٠ ؿِي ٝٛزَ كخٓظٜ٘يٝح ؿ٤ٔؼخ  ٝه٠زض 

 . ٣ظليع ػٖ رطُٞظْٜ  حُظخ٣ٍن ىٓخإْٛ ح٤ًُِش أٍٝ طٜٞىس حُظ٢ ٓخُحُض ٓؼِٔخ ٖٓ ٓؼخُْ
فقد تقدم عقبة جنوده فً جرأة نادرة ونادى فٌهم إنها الشهادة أٌها س : أظهر عقبة جرأة نادرة أذهلت األعداء . وضح ذلك  

المإمنون ثم اندفع بفرسه وسط جموع األعداء ٌهلل وٌكبر وٌضرب بسٌفه ٌمنة وٌسرة وٌتلقى ضربات األعداء فً ثبات حتى 
 شهادة .نال ال

ا من معالم التارٌخ ؟   س : لم استحقت تهودة أن تكون معلما
 ألنها شهدت شجاعة عقبة وجنوده وسالت على أرضها دماإهم الزكٌة ورقد فً أرضها عقبة وجنوده .

 تدرٌبات ابن عاصم على القصة  من واقع االمتحانات

 السإال األول

  ما ٌلً : ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌ
ا من الراحة ـ األموال التً جمعها (     ٔ  ـ طلب عقبة إلى جٌشه أن ٌؤخذ ) المؽانم التً ؼنمها ـ قسطا
 ـ رقد عقبة و رفاقه فً قبور عند قلعة ) تهودة ــ ولٌلً ــ برقة (            ٕ

                                       علل : استقبال ملك طنجة عقبة وجٌشه.  ) ب (
 ) ج ( لماذا نصح ملك طنجة القائد العربً بفتح السوس األقصى واألدنى؟           

 :  ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلXًأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة )  

  (     )                 ا , ٌضمر الشر والعداء للمسلمٌن.كان ملك طنجة ناقما  -ٔ
 (     )                                            .الراحة لعقبة أداء الصبلة كانت -ٕ

 السإال الثانً
   ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

  ــ نصح ملك طنجة القابد العربً عقبة بن نافع بعدم االشتباك مع ) القوط ــ الروم ــ البربر (           ٔ
 كانت الراحة بالنسبة لعقبة بن نافع ) جمع األموال ـ أداء الصبلة ـ جمع الؽنابم (     ــ ٕ
  .                                 عقبة وجٌشه  إلىأحسن ملك طنجة  علل : ) ب (  

ا من النساء  )ج (                       ؟           لماذا حشد سكان مدٌنة أدنة جٌشا

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ة ) ) د ( ضع عبلم

  (    ) قدم ٌلٌان الؽماري هداٌا نفٌسة لعقبة و جنوده .                          -ٔ
 (     )                . اقتنع عقبة بكبلم ٌلٌان و أمر جٌشه بالتوجه إلى القوط  -ٕ

 السإال الثالث
   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :   ) أ( 

 ـ مدٌنة........... تسمى الٌوم قصر فرعون . ) أدنة ـ تٌهرت ـ ولٌلى ( ٔ
 ـ جمعت .......... أوالدها وقالت لهم إن جٌش المسلمٌن ال قبل لنا بمحاربته . ٕ

 جبال أوراس ـ سلطانة جبال أوراس (  ) ملكة تٌهرت ـ كاهنة
 قضى عقبة حٌاته بٌن أمرٌن . فما هما ؟ وهل ترى اختبلفا بٌنهما ؟ (  ) ب

 )ج( كٌؾ وجد عقبة مدٌنة تٌهرت ؟ 

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

ا على إنقاذ قبابل البربر من مخالب الوثنٌة والجهالة.ـ ٔ  )            (                 عمل عقبة جاهدا
 )             (                               كانت مدٌنة )تٌهرت( من المدن الحصٌنة فى عهد الروم.ـ ٕ

 السإال الرابع
 ( أمام العبارة الخطؤ :( أمام العبارة الصحٌحة , وعبلمة )  أ ( ضع عبلمة )

 )          (                  خِٓظْٜ ٍٝكغ ػْٜ٘ حُٔظخُْ.ـ طؼِن أَٛ رَهش رـ )ػوزش(؛ ٧ٗٚ أكٖٔ ٓؼٔ

ح ك٠ حُل٤خس.ٕ  )           (                                                  ـ ِٓي )كِحٕ( ًخٕ ٓظٞحٟؼ خ ُحٛي 
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ًََّٙ ِٓي )ٝىَّحٕ( ٝٛٞ ٝحهق أٓخّ )ػوزش(؟د ـ   ٓخ حٌُٟ طٌ

 غ( ُٔٞحِٛش حُلظٞكخص حُظ٠ ريأٛخ ك٠ رَهش؟حهظ٤خٍ )ػَٔٝ( )ػوزش رٖ ٗخكؿـ ـ ػَِ : 

 -طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُوـ٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :ى ـ 

 (  ١َحرِْـ  ٝىحٕـ  كِحٕ )  رَٔ رٖ أ١ٍؤس كظق ٓي٣٘ش: .........ـ ٔ

 ) ٓظ٤ٌٖٔٔ ربٓالْٜٓ ـ حٍطيٝح ػٖ ح٩ٓالّ ـ حطليٝح ٓغ حَُّٝ(  ك٤ٖ ػخى ػوزش ا٠ُ أَٛ رَهش ٝؿيْٛ:ـ ٕ

 سإال الخامسال
 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:) أ (

 ػالػش آالف (  –ٓزؼش آالف  –حُو٤َٝحٕ ٤َُٛ ك٢   : ) هٔٔش آالف  ػ٠ِحٓظوِق ػوزش  -ٔ

 أٝالىٙ ( –ؿ٘ٞىٙ –ٓغ   : ) أٛلخرٚ  حُلظق َٜٓ ػوزش ك٢ ٤ُِش  -ٕ

 حُوخٓٔش ٝحُٔظ٤ٖ ( –حُؼخ٤ٗش ٝحُٔظ٤ٖ  –َٝٛ ػوزش ا٠ُ ٖٓ  : ) حُؼخُؼش ٝحُٔظ٤ٖ  -ٖ

 ) د ( ك٤ْ أ٠٠ٓ ػوزش ٓؼظْ ك٤خطٚ ؟ 

 ) ؽ ( ػَِ : طل٤ٌَ ػوزش ك٢ ر٘خء ٓي٣٘ش حُو٤َٝحٕ ؟

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 )    (      غنم عقبة وجٌشه مغانم كثٌرة وأنهى مقاومة الروم تماما        -1
 )    (          ى الفرسان                   وزع عقبة الخٌول التً غنمها عل -2
 )    (     كانت الراحة لجٌش عقبة بعد هذه المعركة بضعة أٌام              -3

 حُٔئحٍ حُٔخىّ
 حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:) أ (

 ل على البحر (ـ استقبل ملك طنجة عقبة وجٌشه فً ) معبده الخاص ـ مكتبه خارج المدٌنة ـ قصره المطٔ
 ـ استعد سكان أدنة لمبلقاة عقبة وجٌشه بؤنهم احتشدوا ٕ

 ) خارج المدٌنة فً وادي سهر ـ داخل المدٌنة على البحر ـ داخل الجبال (
 ما المكٌدة التً دبرتها كاهنة جبال أوراس للقضاء على عقبة ؟ ) ب ( 

 )ج( علل : فشل الحٌلة التً دبرتها كاهنة جبال أوراس ؟ 
 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ( ضع عالمة  ) د
ا بشبون قبابل البربر والروم.« عقبة»أصبح ـ ٔ ا فى فنون الحرب وخبٌرا  )        (              ماهرا
 )        (           أهـل )السـوس األقصـى( كانوا ٌعلمـون تفاصٌل ما حــدث فى )السوس األدنى(.ـ ٕ

 السإال السابع
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:) أ (
 (  ٓؼخ٣ٝش رٖ كي٣ؾـ  ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞفـ  ػوزش رٖ ٗخكغ  ( رلظق اك٣َو٤ش« ٓؼخ٣ٝش»ًِّق ـ ٔ

 ) أٓخر٤غ ـ أ٣خّ ـ ٓخػخص(  ٓؼًَش )٠ِ٤ُٝ( حٓظَٔص كٞح٠ُ ر٠غ:ـ ٕ

 )د ( ًخٕ ُِ٘ٔخء ىٍٝ ك٢ ٓؼًَش أىٗش . ٟٝق ًُي .

 رٖ ٗخكغ ػ٘يٓخ كٌَ ك٢ كظق ح٧ٗيُْ ؟ )ؽ( رْ ٜٗق ِٓي ١٘ـش ػوزش 

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 )     (                                 أػخٕ ػوزش ك٠ كَرٚ ٓغ حٌُخٛ٘ش.« ٤ًِٔش رٖ ُِّٔ»ـ ٔ

  )     (       ًِق ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٠ ٓل٤خٕ ػوزش رٖ ٗخكغ ٓٞحِٛش حُلظٞكخص ك٠ اك٣َو٤ش.ـ ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخٖٓ
 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) أ ( ضع عالمة 

 ٛـ .               )     ( ٔٗـ أٍَٓ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ٓؼخ٣ٝش رٖ كي٣ؾ ا٠ُ َٜٓ ػخّ ٔ

 ـ هٍَ أَٛ ط٤َٜص ٓلخٍرش ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ ٍٝحء ح٧ٓٞحٍ .                                )      (ٕ

 ػوزش ا٠ُ هز٤ِش ٝىحٕ ؟ د( ُٔخًح حطـٚ 

 ؿـ ( ػَِ : ر٘خء ػوزش ٓي٣٘ش حُو٤َٝحٕ ؟ 

 (اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: د) 
 ـ ٤ٔٓض ٓؼًَش ) أىٗش ـ ١٘ـش ـ ط٤َٜص ( ٓؼًَش ح٤َُٜٔ . ٔ

 (  كِحٕـ  رَهشـ  ُٞحطش  ( ٛـ رخُظٞؿٚ ا٠ُ ٔٗريأ ػوزش رؤػٔخُٚ حُلَر٤ش ٓ٘ش ـ ٕ

 حُٔئحٍ حُظخٓغ
 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ع عالمة ) أ ( ض

 ـ فشلت الحٌلة التً دبرتها ملكة جبال أوراس للقضاء على الجٌش اإلسالمً .         )     ( 1
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 ـ كان سٌر جٌش عقبة إلى السوس األقصى مفاجأة ألهله .                                )    ( 2
 المصٌر بالغا ؟  ب( لماذا كان تصور سكان أدنة لمعركة

  جـ ( علل :حشد سكان أدنة جٌشا من النساء عند مواجهة عقبة .
 (اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: د) 
 (  طٜٞىسـ  ط٤َٜصـ  ٠ِ٤ُٝ )  حٓظٜ٘ي )ػوزش رٖ ٗخكغ( ػ٠ِ أٍٝ:ـ ٔ

 ؿَد ـ َٗم ـ ؿ٘ٞد(«. ) حُ٘ٔخ٢ُكخّ ........ » ك٢ٓي٣٘ش )٠ِ٤ُٝ( طوغ ـ ٕ

 ُؼخَٗحُٔئحٍ ح
 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) أ ( ضع عالمة 

ح ٤ُِِٖٔٔٔ .                 )    ( ٔ  َ  ـ هَؽ ِٓي ١٘ـش الٓظوزخٍ ػوزش ٍٝؿخُٚ ٧ٗٚ ال ٠٣َٔ ٗ

 ـ هظَ ػوزش ٍٝؿخُٚ ِٓي ٝىحٕ ٝأهٌٝح ٓخُٚ .                                                    )    ( ٕ

 ثؾ حٗظٜخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٓؼًَش أىٗش ؟ د( ٓخ ٗظخ

 .ٛـَ حُزَرَ ٝحَُّٝ ٌٓخٕ حُو٤َٝحٕ هي٣ٔخؿـ( ػَِ : 

 (اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: د) 
 ـ حكظ٘ي ٌٓخٕ .......... ك٢ ٝحى١ َٜٓ حٓظؼيحىح ُٔالهخس ػوزش ٝؿ٤٘ٚ . ) ) أىٗش ـ ١٘ـش ـ ط٤َٜص ( ٔ

 ٓغ أِٜٛخ ـ طَك٤ذ ٌِٜٓخ رخ٤ُِٖٔٔٔ ـ ػوي ٛيٗش ٓغ أِٜٛخ ( ـ ىهَ ػوزش ١٘ـش رؼي) ٓؼًَش ٗي٣يس ٕ

 حُٔئحٍ حُلخى١ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
 (بعد معركة أدنة ) شاقا ـ مٌسورا ـ ملتوٌا  ـ أصبح الطرٌق إلى طنجة ..............ٔ
 طَ ) هٔٔٔخثش ـ ػالػٔخثش ـ ٓزؼٔخثش ( ـ ظٖ ػوزش إٔ حُزَرَ هي حٓظِٔٔٞح كؤرو٠ ٓؼٚ ............ ٓوخٕ

 د( ُٔخًح ُْ ٣ظٞهغ أَٛ حُّٔٞ ح٧ى٠ٗ ٣ِٛٔظْٜ أريح ؟ 

 ؿـ ( ٤ًق طٌٖٔ ػوزش ٖٓ كظق ٓي٣٘ش ط٤َٜص ؟ 

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 (  ـ هزَ ٓـخىٍس ػوزش حُو٤َٝحٕ حٓظوِق ػ٤ِٜخ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ .                 )   ٔ

 ـ طؼِن حُزَرَ رؼوزش رٖ ٗخكغ ُلٖٔ ٓؼخِٓظٚ ُْٜ .                                   )    ( ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخ٢ٗ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
 (  حُـِحثَـ  ح٧ٗيُْـ  حُٔـَد ) كظق: رؼي حٓظ٤الء ػوزش ػ٠ِ حُٔيٕ حُٞحهؼش ٖٓ رَهش ا٠ُ ١٘ـش كٌَ ك٠ـ ٔ

 (  حُٔـَدـ  طْٞٗـ  حُـِحثَ )  : ........طوغ ١٘ـش ح٥ٕ ك٠ـ ٕ

 د( ُٔخًح أ١ِن حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش حْٓ حُو٤َٝحٕ ؟

 ؿـ ( ػَِ : أَٓ ػوزش ٓؼظْ ؿ٤٘ٚ رخُؼٞىس ا٠ُ حُو٤َٝحٕ .

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 ٞ .                           )     ( ـ ١ِذ ٤ًِٔش رٖ ُِّٔ ٖٓ ػوزش حالٓظٔالّ ٌُ٘ٚ ٍكٔ

 ـ كووض ٤ٌٓيس ًخٛ٘ش ؿزخٍ أٍٝحّ ٛيكٜخ حُٔ٘٘ٞى .                                 )      ( ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخُغ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
 ـ كون ػوزش حٗظٜخٍح ٓخكوخ ك٢ ) أىٗش ػخٛٔش حُِحد ـ ١٘ـش ـ طٜٞىس ( ٔ

 ٖٓ أٓزخد حٗظٜخٍ ػوزش ) ًؼَس ػيى ؿ٤٘ٚ ـ ًؼَس ػظخىٙ ٝأِٓلظٚ ـ ا٣ٔخٕ ؿ٤٘ٚ ٝ ٗـخػظٚ (  ـٕ

 د( ُٔخًح ُْ ٣ظٞهغ حُزَرَ ك٢ ٠ِ٤ُٝ ٣ِٛٔظْٜ ػ٠ِ ٣ي ؿ٤ٖ ػوزش . 

 ؿـ ( ػَِ : حطـخٙ ػوزش ا٠ُ حُّٔٞ ح٧ه٠ٜ . 

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 ٍح٣ش حُظ٤ِْٔ ك٢ ٓٞحؿٜش ؿ٤ٖ حٌُخٛ٘ش .                              )        ( ـ ٍكغ ػوزش ٝؿ٘ٞىٙ ٔ

 ـ ًخٕ ػوزش ٓـَٓخ رخُلظق ٝحُزلغ ػٖ أػيحء هللا ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٤ُِْٜٜٓ .                 )        ( ٕ

 حُٔئحٍ حَُحرغ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
 ُزَرَ ك٢ طٜٞىس ًز٤َح ) ٠ُٝ ٛخٍرخ ـ هخطَ كظ٠ حٓظٜ٘ي ـ حٓظِْٔ ٤ٌُِٔش ( ـ ػ٘يٓخ ٍأٟ ػوزش ؿ٤ٖ حٔ

 ـ هٍَ ٌٓخٕ أىٗش هزَ حُٔؼًَش ) حالٓظٔالّ ـ حُيكخع ػٖ ٓي٣٘ظْٜ ـ ٓٔخػيس ؿ٤ٖ ػوزش ( ٕ

 د( ُْ حؿظز٢ ػوزش رظ٤ٌِق ػَٔٝ ُٚ رخٓظج٘خف حُلظٞكخص ؟ 
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 ؿـ ( حُىحى طؼِن أَٛ رَهش رـ ) ػوزش رٖ ٗخكغ ( . 

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ( ضع عالمة  ) د
 ـ ِٓي ٝىحٕ ُْ ٣٘وٞ ػٜيٙ ٓغ ح٤ُِٖٔٔٔ .                                                 )    ( ٔ

 ـ حٓظؼخٕ أَٛ حُّٔٞ ح٧ه٠ٜ رخُوزخثَ حُٔـخٍٝس ٝحكظ٘يٝح هخٍؽ حُٔي٣٘ش.          )     ( ٕ

 حُٔئحٍ حُوخْٓ ػَ٘
 إلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:اختر اأ() 
 ـ طٞؿٚ ػوزش ٝؿ٤ٖ رؼي كظق أىٗش ا٠ُ كظق ) حُو٤َٝحٕ ـ كِحٕ ـ ١٘ـش ( ٔ

 ـ حٓظٜ٘ي ػوزش ٍٝكخهٚ ػ٘ي هِؼش ) طٜٞىٙ ـ ط٤َٜص ـ رخؿخ٣ش ( ٕ

 د ( ًخٕ ٛ٘خى حهظالف ر٤ٖ حُلٌْ حُز٤ِٗط٢ ٝحُلٌْ ح٩ٓال٢ٓ . ٟٝق ًُي .

 ٤ٖ ح٩ٓال٢ٓ ٣ٔي ح٧كن كٔخ أػَ ًُي ػ٤ِْٜ . ؿـ ( ٍأٟ حَُّٝ ٝحُزَرَ ؿزخٍ حُـ

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 ـ أىٍى ػوزش إٔ ٓؼًَش أىٗش ٓظليى ٤َٜٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُٔ٘طوش .                   )      ( ٔ

 )      (          ـ ٜٗق ٤ِ٣خٕ حُـٔخ١ٍ ػوزش رٖ ٗخكغ رخالٗظزخى ٓغ حُو١ٞ .                     ٕ

 حُٔئحٍ حُٔخىّ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
 ـ حُو١ٞ ْٛ ٌٓخٕ ............. ) حُٔـَد ـ ح٧ٗيُْ ـ َٜٓ ( ٔ

 ـ حكظ٘ي ٌٓخٕ أىٗش هخٍؽ حُٔي٣٘ش ) ٤َُكزٞح رخ٤ُِٖٔٔٔ ـ ٤ُويٓٞح ُْٜ حُٔٔخػيس ـ ٧ْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ هطٍٞس ٌٛٙ حُٔؼًَش ( ٕ

 أَٛ ٓي٣٘ش ٠ِ٤ُٝ ٓويٝػ٤ٖ رٌؼَطْٜ كٔخًح كيع ُْٜ . د ( ًخٕ

خ ٖٓ ٓؼخُْ حُظخ٣ٍن .   ٔ  ؿـ ( ػَِ : أٛزلض أٍٝ طٜٞىس ٓؼِ

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 
 )    (      ـ ُْ ٣وظ٘غ ػوزش ر٤ٜ٘لش ِٓي ١٘ـش .                                        ٔ

 كظق ٓي٣٘ش طَى ك٤ٜخ ٗلَح ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ .                    )    (  ـ ًخٕ ػوزش ًِٔخٕ

 حُٔئحٍ حُٔخرغ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 

 ـ ط٠ُٞ َٜٓ رؼي ٝكخس ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ حُوخثي ) ) ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ـ ػوزش رٖ ٗخكغ ـ ٓؼخ٣ٝش رٖ كي٣ؾ ( ٔ

 (  رَهشـ  ٝىحٕـ  حُو٤َٝحٕ) َٜد أػ٘خء ػٞىس حُـ٤ٖ ا٠ُ: طٌٖٔ )٤ًِٔش رٖ ُِّٔ( ٖٓ حُـ ٕ

 د( ٤ًق ًخٕ كخٍ حُزَرَ هزَ حُلظق ح٩ٓال٢ٓ ٝرؼيٙ ؟ 

 ؿـ ( ػَِ : ُْ ٣ٌٖ ٤َٓ حُـ٤ٖ ح٩ٓال٢ٓ ا٠ُ حُّٔٞ ح٧ه٠ٜ ٓلخؿؤس ٧ِٛٚ . 
 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) د ( ضع عالمة 

 إًٔ ُٔؼظْ حُـ٤ٖ رخُؼٞىس ا٠ُ حُو٤َٝحٕ .                      )      ( ـ أرو٠ ػوزش هٔٔٔخثش ؿ٘ي١ ٓؼٚ ٝ ٔ

 )      (       ـ هٍَ أَٛ ط٤َٜص إٔ ٣ظلٜ٘ٞح ىحهَ ٓي٣٘ظْٜ .                                                       ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخٖٓ ػَ٘
 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
 (  ؿٔغ ح٧ٓٞحٍـ  حُظ٘وَ ر٤ٖ حُزالىـ  أىحء حُٜالس ) ش رخُ٘ٔزش ُـ )ػوزش( .........ًخٗض حَُحكـ ٔ

 ( حُـِحثَـ  ح٧ٗيُْـ   حُٔـَد )  رؼي حٓظ٤الء ػوزش ػ٠ِ حُٔيٕ حُٞحهؼش ٖٓ رَهش ا٠ُ ١٘ـش كٌَ ك٠ كظق:ـ ٕ

 (  ٓخػخصـ  أ٣خّـ  أٓخر٤غ ) ٓؼًَش )٠ِ٤ُٝ( حٓظَٔص كٞح٠ُ ر٠غ:ـ ٖ

ٍ )ػوزش رٖ ٗخكغ( ٌٝٓخٕ ) ُٔخًح ًخٕد (  ُّٞ ـ خ؟أىٗٚطٜ  ( ُِٔؼًَش حُظ٠ ٓظوغ ر٤ْٜ٘ رخُ

 ٝؿي )ػوزش( ٓي٣٘ش )ط٤َٜص(؟ ٝٓخًح كؼَ رؤِٜٛخ؟ ؽ ( ٤ًق

 ُٔخًح أكٖٔ ِٓي ١٘ـش حٓظوزخٍ )ػوزش( ٝؿ٤٘ٚ؟ى ( 

 أمام العبارات اآلتٌة: أو عالمة  ) هـ ( ضع عالمة 
 )         (               ٞ حُلٞحٍم ر٤ٖ حُ٘خّ.ح٩ٓالّ ٣يػٞ ا٠ُ ٓلخٍرش حُؼ٣َٜ٘ش ٝٓلـ ٔ

 )         (                 ًخٕ )ػوزش( ٣ئٖٓ إٔ ْٗٔ حُوَإٓ ٓظـ٤ذ ك٠ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ.ـ ٖ

 )         (                         ٖٓ ٤ٓيحٕ حُـٜخى ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص.« ػوزش»حٓظزؼي ـ ٗ

 حُٔئحٍ حُظخٓغ ػَ٘
 أمام العبارات اآلتٌة: عالمة أو  ) هـ ( ضع عالمة 

 ( )        (  قرر أهل أدنه ان ٌدافعوا عن مدٌنتهم حتى أخر رمق فً حٌاتهم   ٔ
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 ( )                 ( أصبح جٌش المسلمٌن ٌهزم الببلط البٌزنطً وٌخوؾ قوادهم ٕ
 ( )             ( كان جٌش المسلمٌن ٌفوق األعداء أضعافا مضاعفة ٖ

 م سكان أدنه عندما علموا بزحؾ عقبة ؟ واٌن احتشدوا ؟ب( اعبلم صم
 ج( ما أخطة التً وضعها سكان أدنه لمواجهة جٌش عقبة ؟ولماذا ؟

  اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:أ() 
ا بٌن الناس بـ: ) التواضع ـ التكبر ـ الضعؾ (  ٔ  ـ ملك فزان كان مشهورا
 ان( مسٌرة: ) ستة أٌام ـ سبعة أٌام ـ ثمانٌة أٌام ( ـ مدٌنة )فزان( تبعد عن مدٌنة )ودّ ٕ
 ـ استعد عقبة لفتح إفرٌقٌة وهو فى ...... والستٌن من عمره. )  الثانٌة ـ الثالثة ـ الرابعة (ٖ

 السإال العشرون

  بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما 
ا من الـ طلب عقبة إلى جٌشه أن ٌؤخذ ...... ) الم ٔ     راحة ـ األموال التً جمعها ( ؽانم التً ؼنمها ـ قسطا
  ـ رقد عقبة و رفاقه فً قبور عند قلعة ............ ) تهودة ــ ولٌلً ــ برقة (           ٕ

                                        علل : استقبال ملك طنجة عقبة وجٌشه.  ) ب (
 لسوس األقصى واألدنى؟         القائد العربً بفتح ا) ج ( لماذا نصح ملك طنجة 

  : ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلXًأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

  (     )                 ا , ٌضمر الشر والعداء للمسلمٌن.كان ملك طنجة ناقما  -ٔ
 (     )                                            .كانت الراحة لعقبة أداء الصبلة -ٕ

 السإال الحادي والعشرون

  بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما 
  ) القوط ــ الروم ــ البربر (        باك مع ........االشت مــ نصح ملك طنجة القابد العربً عقبة بن نافع بعد ٔ
 ء الصبلة ـ جمع الؽنابم (    عقبة بن نافع .............        ) جمع األموال ـ أداــ كانت الراحة بالنسبة لٕ
ا من النساء  )ج ( .               عقبة وجٌشه  إلىأحسن ملك طنجة  علل : ) ب (                      ؟           لماذا حشد سكان مدٌنة أدنة جٌشا

   ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xصحٌحة وعبلمة )أمام العبارة ال√ ( ) د ( ضع عبلمة ) 

  (    ) قدم ٌلٌان الؽماري هداٌا نفٌسة لعقبة و جنوده .                          -ٔ
 (    )                . اقتنع عقبة بكبلم ٌلٌان و أمر جٌشه بالتوجه إلى القوط  -ٕ

 السإال الثانً والعشرون
 : ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ) √ (ضع عبلمة ) ) أ ( 

 ـ فشلت الحٌلة التً دبرتها ملكة جبال أوراس للقضاء على الجٌش اإلسالمً .         )     ( 1
 (     )  ـ كان سٌر جٌش عقبة إلى السوس األقصى مفاجأة ألهله .                              2

                               ؟  حال البربر قبل الفتح اإلسالمً كٌف كانب(  
           جـ ( علل : حشد سكان أدنة جٌشا من النساء عند مواجهة عقبة .

  (اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: د) 
 (  طٜٞىسـ  ط٤َٜصـ  ٠ِ٤ُٝ )  حٓظٜ٘ي )ػوزش رٖ ٗخكغ( ػ٠ِ أٍٝ:ـ ٔ

 ؿَد ـ َٗم ـ ؿ٘ٞد(«. ) حُ٘ٔخ٢ُكخّ ........ » ك٢وغ ٓي٣٘ش )٠ِ٤ُٝ( طـ ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخُغ ٝحُؼَٕ٘ٝ

 د(4) ( أمام العبارة الخاطبة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )√ ( ( ضع عبلمة )  أ) 

  ـ ِٓي ٝىحٕ ُْ ٣٘وٞ ػٜيٙ ٓغ ح٤ُِٖٔٔٔ .                                                 )    (ٔ

 ـ حٓظؼخٕ أَٛ حُّٔٞ ح٧ه٠ٜ رخُوزخثَ حُٔـخٍٝس ٝحكظ٘يٝح هخٍؽ حُٔي٣٘ش.          )     ( ٕ

                                               ؟  حُلظق ح٩ٓال٢ٓ  رؼيد( ٤ًق ًخٕ كخٍ حُزَرَ 

           .                          ط٤ْٜٔ أَٛ ٓي٣٘ش ٢ِ٤ُٝ ػ٠ِ هظخٍ ح٤ُِٖٔٔٔؿـ (ػَِ :  

 :اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌنأ() 
 (  حُـِحثَـ  ح٧ٗيُْـ  حُٔـَد ) كظق: رؼي حٓظ٤الء ػوزش ػ٠ِ حُٔيٕ حُٞحهؼش ٖٓ رَهش ا٠ُ ١٘ـش كٌَ ك٠ـ ٔ

 (  حُٔـَدـ  طْٞٗـ  حُـِحثَ )  : ........طوغ ١٘ـش ح٥ٕ ك٠ـ ٕ

 القواعد والتراكيب النحوية
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 أسلوب الشرط -ٔ

 االستنتاج

 من )أداة الشرط + فعل الشرط + فعل جواب الشرط(ٌتكون أسلوب الشرط :

 ل الشرط وفعل الجواب (وهً :)تجزم فع أدوات الشرط الجازمة - أ

 من )اسم شرط للعاقل ( -ٕإن)حرؾ شرط لربط فعل الجواب بفعل الشرط(     -ٔ
أٌنما )اسما شرط للمكان ( ومن  –أٌن  -٘متى )اسم شرط للزمان (  -ٗمهما )اسما شرط لؽٌر العاقل (  –ما  -ٖ

 أي ( –أٌان  –كٌفما  –أسماء الشرط الجازمة أٌضا )حٌثما 

أداة الشرط  الشرطأسلوب 
 واستعماله

فعل 
 الشرط 

فعل 
جواب 
 الشرط

 عبلمة إعراب
 

 إْن تستذكْر دروسك تتفوْق.
 إن تمِش فً القاهرة تَر آ ثارا عظٌمة .

 عمبل وطنٌا  إْن تشترْك فً محو األمٌة تإدِ  
 إن ٌتحْد العرب ٌحققوا أهدافهم   .

                                               إن تبتعد عن المعاصً تنُج من النار.              

 إن 
)حرؾ شرط 

لربط فعل 
الجواب بفعل 

 الشرط(

 تستذكر 
 تمش
 تشترك
 ٌتحد 
 تبتعد 

 تتفوق
 تر
 تإد

 ٌحققوا
 تنج

 السكون
 حرؾ العلة  ؾحذ

 حذؾ العلة -السكون
 حذؾ النون -السكون
 حذؾ العلة  -السكون

 مْن ٌتِق هللا ٌجعلْ له مخرجا .
 ٌتْب إلى هللا ٌؽفْر له ذنبه.مْن 

 مْن  ٌصاحْب األبرار ٌسعْد فً حٌاته.
 من ٌداوْم على القراءة تتسع مداركه .

 من 
اسم شرط 

 للعاقل 

 ٌتق
 ٌتب

 ٌصاحب
 ٌداوم

 ٌجعل
 ٌؽفر 
 ٌسعد
 تتسع

-حذؾ حرؾ العلة
 السكون
 السكون
 السكون

 ما تبذلْ من جهد ٌظهْر أثره .

 ما تقدْم من خٌر تجِن ثمرته .
 ما تدخْر من مال ٌنفْعك وقت الشدة .

 ما تفعلوا من خٌر ٌعلْمُه هللا.
 مهما تبطْن من شر تظهْره األٌام.

 مهما تكْن الخبلفات ٌسهلْ حلها  

 ما 
 مهما 

 لؽٌر العاقل 

 تبذل
 تقدم
 تدخر
 تفعلوا
 تبطن
 تكن

 ٌظهر 
 تجن
 ٌنفع
 ٌعلم
 تظهر

 ٌسهل 

 السكون
حذؾ  -السكون

 حرفالعلة
 السكون
 نون حذؾ ال

 السكون 

 متى تإِد واجبك تشعْر بالراحة.
 متى ٌنتشْر العلم تتقدْم 

متى ٌعتِن الفبلح بزرعه ٌسهْم فً دعم 
 االقتصاد.

 متى تدُع إلى الخٌر ٌقدرك الناس.
 متى تسَع فً الخٌر تلَق خٌرا .

 متى تتفْق القوى السٌاسٌة ٌنُج الجمٌع
 متى ٌؤت الربٌع ٌؽِط األرض خضرة.

 متى 
شرط اسم 

 للزمان 
 
 

 تإد
 ٌنتشر
 ٌعتن
 تدع
 تسع
 تتفق
 
 ٌؤت

 تشؽر
 تتقدم
 ٌسهم
 ٌقدر
 تلق

 ٌنجوا
 
 ٌؽط

 السكون -حذؾ العلة
 السكون

 السكون  -حذؾ العلة
 السكون -حذؾ العلة

 حذؾ حرؾ العلة 
 السكون 

 
 حذؾ حرؾ العلة 

 أٌَن تمِش فً الحقول تشاهْد الخضرة.
 أٌن تسْر على شاطا النٌل تَر ما ٌسرك.

 أٌنما تلق الكرة ٌجر إلٌها البلعبون.
 . ٌحبك الناس الخٌر فً تسع ماأٌن
                جادٌن فً العمل تزدهر أعمالكم تكونوا ماأٌن

أٌن تزدهر الصناعة ٌنتشر الخٌر على كل 
 .  الناس

 أٌنما ٌكثر العلم تسم األخبلق .

 
 أٌن 

 
 

 أٌنما 
 للمكان

 تمش
 تسر
 تلق
 تسع

 تكونوا
 تزدهر
 

 كثرٌ

 تشاهد
 تر
 ٌجر
 ٌحب
 تزدهر
 ٌنتشر
 
 تسم

 السكون -حذؾ العلة
 حذؾ العلة–السكون 

 ؾ العلة ذح
 السكون–حذؾ العلة 
 السكون  –حذؾ النون 

 السكون
 

 حذؾ العلة –السكون 
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 :هو الفعل الذي ٌتوقؾ ؼلى حدوثه حدوث الجواب  الشرط فعل -ب
 هو النتٌجة المترتبة على حدوث فعل الشرط .:فعل جواب الشرط  -ج

فعل الشرط وفعل جواب الشرط مجزومان إذا كان مضارعٌن أما إذا كانا ماضٌٌن ٌكون إعرابهما فً  -ٔالحظ ماٌلى 
 محل جزم .

 ا كان الفعل صحٌح اآلخر .السكون إذ -أ عبلمات جزم المضارع :ٕ

 الٌاء ( –األلؾ  –حذؾ حرؾ العلة إذا كان معتل اآلخر ب)الواو  - ب

حذؾ النون إذا كان من األفعال الخمسة )وهً كل فعل مضارع اتصلت به ألؾ االثنٌن أو واو الجماعة أو ٌاء  -ج
 المخاطبة (

حرؾ العلة المحذوؾ : ٌسمو )ٌسُم(        عند حذؾ حرؾ العلة من المضارع المجزوم نضع الحركة التً تناسب -ٖ
 ٌرضى)ٌرَض(                ٌمشً)ٌمِش(

 الواو )الضم(        األلؾ )الفتح(               الٌاء ) الكسر (            

 إذا كان المضارع قبل آخره علة تحذؾ عند الجزم وٌكون مجزوما وعبلمة جزمه السكون :       -ٔ

 ٌبٌع )ٌبْع(        ٌنال)ٌنلْ(                 ٌنام )ٌنْم(   ٌقول )ٌقلْ(         

 تدرٌبات
 :اربط بٌن الجمل اآلتٌة بؤداة شرط مناسبة:ٔش
 ٌدخل الجنة. –ٌحارب العدو بنفسه  -ٕتنجح بتفوق.        -تذاكر دروسك.  -ٔ
 ٌزعج اآلخرٌن. –ٌقرأ بصوت عال.  -ٗدفا.     ٌحرز ه –ٌرمً الكرة بقوة  -ٖ
 تسمو نفسه   -ٌقول الحق   -ٌٙحبه هللا.         –ٌشعر بآالم الناس  -٘
 ترتقً األمة . –ٌستقم الفرد  -8ٌكرمهم أبناإهم     –ٌكرمون آباءهم  -7
 تحققون أمل األمة. –تتزودون من المعرفة  -ٓٔتنالٌن ثوابه.          –تفعلٌن الخٌر  -9

 إن تسع فً الخٌر تلق خٌرا  -ٕ     إن تنصروا هللا ٌنصركم -ٌٔلى  : أعرب مإس
 من ٌتق هللا ٌجعل له مخرجا . -ٗمتى تدع الناس  إلى الخٌر ٌستجٌبوا.            -ٖ
 به ما تفعلً من خٌر تجزي -ٙمن ٌإدٌا عملهما بإتقان ٌناال التقدٌر             -٘

 كيى أًٍخٕ أِٓٞد ح١َُ٘ ٝأػَد كؼَ ٝؿٞحد ح١َُ٘:

 ؿيح  .  ٓخ طيهَٙ ح٤ُّٞ ٣٘لؼي (ٔ

 أ٣٘ٔخ طٔغ ك٢ حُو٤َ ٣لزي حُ٘خّ.  (ٕ

 أ٣٘ٔخ طٌٞٗٞح ؿخى٣ٖ ك٢ حُؼَٔ طِىَٛ طـخ٣ٍظٌْ.                (ٖ

 أ٣ٖ طِىَٛ حُٜ٘خػش ٣٘ظَ٘ حُو٤َ ػ٠ِ ًَ حُ٘خّ.   (ٗ

 ٓظ٠ ٣ؤص حَُر٤غ ٣ـ٢ِ ح٧ٍٝ ه٠َس. (٘

 ٓخ ٣ٍِػٚ حُلالف ك٢ ح٧ٍٝ ٣ؤًِٚ حُ٘خّ. (ٙ

َُ ًِٔظْٜ ك٢ حُؼخُْ. (8  إ ٣ظلي حُؼَد طؼ

 ؿٞحد ١َٗ ٓ٘خٓذ.ٟغ 

 إ طلظَّ ٝحُي٣ي.........رَٟخٛٔخ. ( ٕ    ٖٓ ٣ٜخىم ح٧رَحٍ....... (ٔ

 ٓظ٠ ٣ٌؼَ حُٔخء...... حٍُِع. ( ٗ     ٓخ طويّ ٖٓ ٓؼَٝف........ (ٖ

 الفاعل وعبلمات إعرابه -ٕ

 السبب عبلمة إعرابه الفاعل الجملة
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شرح المعلم الدرس , وأحسن التبلمٌذ 
و شكرت  االستماع لشرح المعلم ,

التلمٌذات المعلم على جهده , وحضر 
اآلباء إلى المدرسة لتقدٌم الشكر للمعلم 
الفاضل , ودعت المدرسة إلقامة حفل 

والمعلمٌن , فرحب للتعارؾ بٌن اآلباء 
 الجمٌع بالفكرة

 المعلمُ 
 التبلمٌذُ 
 اآلباءُ 

 المدرسةُ 
 الجمٌعُ 

 الضمة
 

ٌرفع الفاعل و عبلمة 
رفعه الضمة إذا كان 

ردا أو جمع تكسٌر )مف
 أو جمع مإنث سالم(

طلبت طالبتان اإلذن لهما باإلجابة , وأبدى 
طالبان إعجابهما بإجابتهما , واقترحت 

الصدٌقتان عقد مسابقة بٌن تبلمٌذ الفصل 
, فرحب الزمٌبلن بالفكرة , وشكر المعلم 

 تبلمٌذه .

 طالبتان
 طالبان

 الصدٌقتان
 الزمٌبلن

 األلؾ
 

مة ٌرفع الفاعل وعبل
رفعه األلؾ إذا كان 

 مثنى .

احتشد المصرٌون فً المٌادٌن رؼبة فً 
إسقاط النظام الفاسد, وساند المخلصون 
من أبناء الوطن الشعب , وامتؤل الثابرون 
بالحماسة , وأعلن الساخطون على الثورة 
الحرب وحاول المؽرضون منهم الوقٌعة 

 بٌن المصرٌٌن .

 المصرٌون
 المخلصون
 الثابرون

 اخطونالس
 ؽرضونمال

 الواو
 

ٌرفع الفاعل وعبلمة 
رفعه الواو إذا كان جمع 

 مذكر سالما

فً  أخوكالحفل , وقد شارك  أبوكحضر 
 حموكفقرات العرض المسرحً , وأشاد 
عقل  ذوبدوره فبل ٌعرؾ قٌمة القراءة إال 

جابزته  أخوكراجح , وفً الختام تسلم 
 بتكرٌمه. أبوكوفرح 

 أبوك
 أخوك
 حماك
 ذو
 وكأخ

 أبوك

 الواو
 

ٌرفع الفاعل وعبلمة 
رفعه الواو إذا كان من 

 األسماء الخمسة

 االستنتاج
 على من قام بالفعل أو اتصؾ . اسم مرفوع ٌدل:  الفاعل

 جمع تكسٌر جمع مإنث سالما ( –الضمة إذا كان )مفردا -عبلمات إعراب الفاعل:

 اسما من األسماء الخمسة –الما الواو إذا )جمع مذكر س -األلؾ إذا كان مثنى       ج -ب
 تتصل بالفعل تاء للتؤنٌث وجوباا فً حالتٌن  -ٖ

 فازت الصادقاتُ ــ  ن فعله عمإنثاا حقٌقً التؤنٌث ؼٌر مفصول أ ( إذا كان الفاعل 
 ب ( إذا كان الفاعل مإنثاا ضمٌراا مستتراا ٌعود على مإنث سابق 

 أي : هً ( الصادقة فازْت ) أي : هً (   الثمار أٌنعْت )
 تتصل بالفعل تاء للتؤنٌث جوازاا  فً حالتٌن :   -ٗ      

 أ ( إذا كان الفاعل مإنثاا حقٌقً التؤنٌث لكنه مفصول من فعله 
 فاز  بالجنة  الصادقاتُ ــ                           فازت  بالجنة  الصادقاُت  ــ 

 الشمُس  , طلَع الشمُس  . طلعتــ    ب ( إذا كان الفاعل مإنثاا مجازي التؤنٌث 
 صور الفاعل : تتعد صور الفاعل : 

 ٌكون اسماا صرٌحاا  ) اقتربِت الساعُة ( 
 (  أي : هً الدولة تقدمت باهللِ  ( وٌكون  ضمٌراا مستتراا )  تُ ٌكون ضمٌراا بارزاا ) آمـنـ

 (  جد فى دروسه مننجح ٌكون اسماا موصوالا ) 
 ( األوالد لبلمتحان  إالءه متقدوٌكون   اسم إشارة )  
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 بناء الفعل للمجهول -ٖ
 أوال : بناء الفعل الماضً للمجهول

الفعل مع نابب  الفعل مع الفاعل 
 الفاعل

الفعل 
مبنٌا 

 للمجهول

نابب 
 الفاعل 

 تؽٌٌر ما حدث للفعل من 

 قبل آخره  ضم أوله وكسر ما  الٌهودُ  ُهِزم ُهِزم الٌهودُ  َهَزَم المصرٌون الٌهود 

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما الكافرون لُِعنَ  لُِعَن الكافرون َعَن هللا الكافرٌن لَ 

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما الواجب ُكتِبَ  ُكتَِب الواجب  َكَتَب التلمٌذ الواجب 

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما الدرس ُشِرحَ  ُشِرَح الدرس  معلم الدرس َشَرَح ال

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما الهدؾ ُحقِقَ  قَِق الهدؾ حُ  َحّقاَق  الشباب الهدؾ 

مت المدرسة المجتهد َم المجتهدُ  َكّرا مَ  ُكرِّ  قبل آخره ضم أوله وكسر ما المجتهدُ  ُكرِّ

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما اإلنسان أُْكِرمَ  أُْكِرَم اإلنسان  أَْكَرَم هللا اإلنسان 

ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل  المعلم أُْكِرمَ  المعلم  اُْحُتِرمَ  ِاْحَتَرَم التلمٌذ المعلم 
 آخره

س ببر دِاْكَتَشَؾ المهن
 بترول 

ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل  ببرُ  اُْكُتِشؾَ  اُْكُتِشَؾ ببُر بترول 
 آخره

ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل  النتٌجة اُْعُتِمَدت اُْعُتِمَدت النتٌجة  ِاْعَتَمَد المدٌر النتٌجة 
 آخره

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما المعلم ُشِكرَ  ُشِكَر المعلم  َشَكَر التلمٌذ المعلم 

َر المصرٌون سٌناء  َرت سٌناءُ  َحرَّ َرت ُحرِّ  قبل آخره ضم أوله وكسر ما سٌناءُ  ُحرِّ

 كسر أوله وقلب األلؾ ٌاء الحقُّ  قٌِلَ  قٌِلَ الحقُّ  قال المسلم الحق 

 كسر أوله وقلب األلؾ ٌاء رمضانُ  ِصٌمَ  رمضانُ  ِصٌمَ  صام المسلم رمضان 

عاقب المعلم التلمٌذ 
 المهمل 

ُعوقَِب التلمٌُذ 
 المهملُ 

 فلب األلؾ واوا  ضم أوله و التلمٌذُ  ُعوقِبَ 
 قبل آخره وكسر ما

كافؤ المعلم التلمٌذ 
 المجتهد

التلمٌُذ  ُكوفِا
 المجتهدُ 

وكسر فلب األلؾ واوا  ضم أوله و التلمٌذُ  ُكوفِا
 قبل آخره ما

ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل  الجابزةُ  اُْسُتلَِمت اُْسُتلَِمت الجابزةُ  ِاْسَتلََم الفابز الجابزة 
 آخره

ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل  النارُ  اُشُتِعلَت اُشُتِعلَت النارُ  ِاْشَتَعلَ المٌدان نارا
 آخره

َتَعَهَد المعلم التبلمٌذ 
 بالرعاٌة

التبلمٌُذ ُتُعِهَد 
 بالرعاٌة

ضم أوله وثانٌه وكسر ما قبل  التبلمٌذُ  ُتُعِهدَ 
 آخره

َتَعلَّْمُت السباحة فً 
 النادي 

ضم أوله وثانٌه وكسر ما قبل  السباحةُّ  ُتُعلَِّمت ُتُعلَِّمت السباحةُّ 
 آخره

أعجبنً كتاب النحو 
 الوافً 

أُْعِجْبُت بكتاب النحو 
 الوافً 

تاء  أُْعِجْبتُ 
 الفاعل 

 قبل آخره ضم أوله وكسر ما

 ثانٌا : بناء الفعل المضارع للمجهول
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الفعل مع نابب  الفعل مع الفاعل
 الفاعل

الفعل مبنٌا 
 للمجهول

نابب 
 الفاعل

 رما حدث للفعل من تؽٌٌ

ْكُتُب التلمٌذ الواجب . ٌَ 
 َتْحَفُظ حسناء القرآن
ْزَرُع الفبلح القمح . ٌَ 
 ٌَشَرُب عاصم اللبن .

 اصم اللٌمون .ٌُِحبُّ ع
 ُتربً األم األبناء .

ُم العلم المجتهدٌن  ٌَُكرِّ
ْحَتِرُم االبن أباه ٌَ 

 ُتَقِدُر الدولة العلماء
 ٌحتقر الناس الكاذبٌن

 ٌُْكَتُب الواجبُ 
 ٌُحَفُظ القرآنُ 
 ٌُزَرُع القمحُ 
 ٌُشَرُب اللبنُ 
 ٌَُحبُّ اللٌمون
 ٌُرَبى األٌناءُ 

ُم المجتهدون  ٌُكرَّ
 ٌُحتَرُم األبُ 

 )أبوه(
 ٌُقَدر العلماءُ 

 ٌُحتَقُر الكاذبون

 ٌُْكَتبُ 
 ٌُحَفظُ 
 ٌُزَرعُ 
 ٌُشَربُ 
 ٌَُحبُّ 
 ٌُرَبى
مُ   ٌُكرَّ
 ٌُحتَرمُ 
 ٌُقَدر
 ٌُحتَقرُ 

 الواجبُ 
 القرآنُ 
 القمحُ 
 اللبنُ 

 اللٌمون
 األٌناءُ 

المجتهدو
 ن

األُب 
 )أبوه(
 العلماءُ 
 الكاذبون

 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 آخره ضم أوله وفتح ما قبل

 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره
 ضم أوله وفتح ما قبل آخره

 ٌلوم الناس الكذاب
 ٌقول الشاهد الحق

 قطنٌبٌع الفبلح ال
 ٌصوم المسلم رمضان
 ٌصون اإلسبلم الحقوق

 ٌقود المبدعون األمة للتقدم
 ٌطٌع األبناء األم

 ٌُبَلُم الكذابُ 
 ٌُقال الحقُّ 
 ٌُباُع القطنُ 

 ٌُصاُم رمضانُ 
 ُتصان الحقوقُ 

 تقاُد األمُة للتقدم
 تطاع األم

 ٌُبَلمُ 
 ٌُقال
 ٌُباع
 ٌُصامُ 
 ُتصان
 تقادُ 
 تطاع

 الكذابُ 
 الحقُّ 
 القطنُ 

 ضانُ رم
 الحقوقُ 
 األمةُ 
 األم

-ضم أوله وقلب علته )الواو
 الٌاء(ألفا

-ضم أوله وقلب علته )الواو
 الٌاء(ألفا

-ضم أوله وقلب علته )الواو
 الٌاء(ألفا

-ضم أوله وقلب علته )الواو
 الٌاء(ألفا

-ضم أوله وقلب علته )الواو
 الٌاء(ألفا

 االستنتاج :
 ٌبنى الماضً للمجهول كالتالً : -ٔ

َر( (وله وٌكسر ما قبل آخره مثل ٌضم أ - أ َر)ُحرِّ  َهَزَم )ُهِزَم( َحرَّ

 :قال )قٌل( باع )بٌع ( إذا كان قبل آخره ألفا)أجوفا( قلبت ٌاء وكسر أوله مثل - ب

 إذا كان الفعل رباعٌا على وزن )فاعل (ضم أوله وقلبت ألفه واوا وكسر ما قبل آخره مثل : -ج

 حاسب )ُحوِسب(    حارب  )ُحوِرب( كافؤ) ُكوفِا (     عالج )ُعولِج(   

 إذال كان الفعل خماسٌا مبدوءا بتاء زابدة ضم أوله وثانٌه وكسر ما قبل آخره مثل : –د 

َد(     َتَكلََّم )ُتُكلَِّم(     َتَسلََّم  )ُتُسلَِّم( َد   )ُتُعهِّ  َتَعهَّ

 ما قبل آخره مثل : إذا كان خماسٌا أو سداسٌا مبدوءا بؤلؾ وصل ضم أوله وثالثه وكسر- هـ

 احترم  )اُحُتِرَم(   اعتمد )اُعُتِمَد(     استخدم )اُسُتخِدَم(   استعمل  )اُسُتعِملَ(

 ٌضم أوله وٌفتح ما قبل آخره مثل :   -ٌبنى المضارع للمجهول كالتالً :أ -ٕ

ٌُستخَرج(  ٌُحتَرم(  ٌستخرج )  ٌُلَعن (  ٌحترم ) ٌُكَتب(   ٌلعن  )  ٌكتب )

 ٌاء ( قلبت ألفا مثل : –آخره علة )واو  إذا كان قبل-ب

 ٌقول )ٌقال(  ٌلوم )ٌبلم (  ٌبٌع )ٌباع (   ٌعٌن )ٌعان (

 نابب الفاعل : اسم مرفوع حل محل الفاعل  بعد بناء الفعل للمجهول وحذؾ الفاعل .                          -ٖ
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 أو جمع مإنث سالما . الضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسٌر –عبلمات رفع نابب الفاعل : أ  -ٗ

 الواو إذا كان جمع مذكر سالما أو اسما من األسماء الخمسة . –األلؾ إذا كان مثنى        ج  –ب 

 ٌحترم الوالدان من األبناء  -ٖكوفا المجدون   -ٕمنح اإلنسان عقبل مفكرا        -ٔأمثلة معربة : 

 ل أخوك بحفاوة من األصدقاء .ٌستقب -ٙروجعت بعض الدروس قبل االمتحان مراجعة شٌقة   -٘

 إعرابها الكلمة

 منح
 اإلنسان
 عقبل
 مفكرا
 كوفا

 المجدون
 ٌحترم

 الوالدان
 من األبناء
 روجعت
 بعض

 الدروس
 قبل

 االمتحان
 مراجعة
 شٌقة

 ٌستقبل
 أخوك
 

 بحفاوة
 من األصدقاء

 فعل ماض مبنً للمجهول  مبنً على الفتح
 رةنابب فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاه

 مفعول به ثان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 نعت )صفة (منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة

 فعل ماض مبنً للمجهول  مبنً على الفتح
 نابب فاعل مرفوع وعبلمة رفؽه الواو ألنه جمع مذكر سالم

 فعل ماض مبنً للمجهول  مبنً على الفتح
 ىه مثنألننابب فاعل مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ 

 اسم مجرور بمن وعبلمة جره الكسرة الظاهرة –من حرؾ جر مبنً على السكون 
 فعل ماض مبنً للمجهول  مبنً على الفتح

 نابب فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة
 ؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرةمضا

 تحة الظاهرةظرؾ زمان منصوب وعبلمة نصبه الف
 بلمة جره الكسرة الظاهرةؾ إلٌه مجرور وعمضا

 مفعول مطلق منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 نعت )صفة (منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة

 فعل مضارع مبنً للمجهول مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة
نابب فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة والكاؾ ضمٌر متصل مبنً 

 ضاؾ إلٌهفً محل جر م
 اسم مجرور بالباء وعبلمة جره الكسرة الظاهرة –الباء حرؾ 

 اسم مجرور بمن وعبلمة جره الكسرة الظاهرة –من حرؾ جر مبنً على السكون 

 تدرٌبات
 ابن األفعال فً الجمل اآلتٌة للمجهول وحدد نابب الفاعل وعبلمة إعرابه:: ٔس
 أعطى المإمن الفقراء مبلبس. -ٕاستخدم األستاذ قلمٌن لتصحٌح الكراسات.  -ٔ
 ٌحترم المعلم المجتهدٌن. -ٌٗدفع الشباب الدم من أجل الحرٌة.  -ٖ
 فهم األوالد الدرس. -7قال الرجل الصدق.  -ٌٙإدي المإمنون الفروض.  -٘

 : اجعل األفعال المبنٌة للمجهول مبنٌة للمعلوم وبٌن الفاعل وأعربه:ٕس
 ن الفقٌر بالمال.ٌعا -ٕ ٌثاب المسلم على أخبلقه.-ٔ
 ضبط اللص وهو ٌسرق.-ٗترسم خطوط بٌضاء للمشاة. -ٖ

 : عٌن الفعل المبنً للمجهول, ونابب فاعله, ووضح ما حدث له من تؽٌٌر:ٖس
 اُستقبل الفابز بترحاب بالػ. -ٗتقصٌره. ٌُبلم المقصر على -حترم األصدقاء. ٌُ  -ُٕحفظت الحقوق لكل الناس -ٔ

 ٌُذاكر الدرس. -اُستقال المدٌر من منصبه. -ٌُحفر الخندق بالجاروؾ -ا كامبل:: أعرب ما ٌؤتً إعرابٗس

فى العالم من أزمات اقتصادٌة  ٌحدثألنها قوانٌن بشرٌة , وما  القصورتشرعها األمم ٌعترٌها  التً القوانٌن"إن 
 رؼم ما ٌدعى " العصورٌدل على أن شرع هللا هو األفضل  على مر 

 ]ب[ استخرج من العبارة     ]أ[ أعرب ما تحته خط 
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 فعبل مبنٌا للمجهول وبٌن نابب الفاعل -ٖفعبل ناقصا    -ٕفعبل مضعفا    -ٔ
 ]ج[ من قرأ كثٌرا عن الحٌاة ازداد خبرة       ) اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعٌن(

بشر, وطبابع ال أذواقختبلؾ ؛ال متباٌنةالسترحنا , ولكّن مقاٌٌس الجمال  ثابتةلو استطعنا أن نجعل للجمال مقاٌٌس 
 و عفة اللسان  جمال الروح وطهارة التفكٌر, ولكن الجمال الحقٌقً ٌكمن فً

 "ثابتة" منصوبة ألنها : ................................)أ( أكمل مكان النقط 
 ......................"الروح" مجرورة ألنها : ...... "متباٌنة"  مرفوعة ألنها :.............................

 فعبل صحٌحا وآخر معتبل  -ٕأسلوب شرط وحدد أجزاءه        -ٔ]ب[ استخرج من العبارة 

 ]ج[ "تساعد الدولة الطبلب المحتاجٌن " ابن الجملة للمجهول وؼٌر ما ٌلزم 
 ]د[ " ٌضع  الناس قوانٌن للجمال " ابن الجملة للمجهول

 ..... ) أكد ما تحته خط توكٌدا معنوٌا (. الروح والنفس]هـ[ ٌكمن فى جمال 

 (]و[ "الذي ٌستطٌع أن ٌجعل للجمال مقاٌٌس ٌسترٌح " )ضع من الشرطٌة مكان الذى وؼٌر ما ٌلزم

 ظن وأخواتها: األفعال التً تنصب مفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر   -ٗ

 أوال : أفعال تفٌد الرجحان والشك وهً :

( –خال  –اعتبر  –زعم  –حسب  –)ظن   عدَّ

 ٕمفعول به  ٔمفعول به  الفعل المتعدي  الجملة 

 ظننت المسلماِت صابماٍت .           -ٔ
 ظنَّ الرجلُ السماَء صافٌةا .           -ٕ 
 حسبُت الجوَّ معتدالا . -ٖ  
 حسب المستعمُر الشعوَب ؼافلةا       -ٗ
 زعم المهملُ االمتحاَن سهبلا      -٘ 
 العرَب متفرقٌن زعم العدو  -ٙ 

ا فعاالا فً التنمٌة        -7  اعتبرت الدولُة المرأَة عنصرا
 اعتبر القانون المتخاصمٌن متساوٌن  -8
ًَ ؼافبلا   -9  خال اللُص الشرط
ا     -ٓٔ   خلُت أخاك طبٌبا
 عدَّ الشعُب الثورَة بداٌَة حٌاِة جدٌدِة -ٔٔ 

ا     -ٕٔ ٌا ا أساس  عدَّ الشباُب الحرٌَة مطلبا
ا فً المحاضرة   -ٕٔ   حسبُت الطالَب معلما

 نٌٌن متخاذلٌن عن حقوقهم    ٌظنَّ العدُو الفلسط -ٖٔ
ا  -ٗٔ   حسَب الشباُب الوقَت رخٌصا

 ظن البحاُر السماَء صافٌةا     -ٙٔ
 حسبُت الطالبٌن مجدٌن   -7ٔ  
 ٌظنُّ صاحب العمل عاملٌه مخلصٌن -8ٔ  

 أظنُّ الحارسٌن ٌقظٌن     -9ٔ
ا   -ٕٓ  ا نافعا  ٌظنُّ البخٌلُ جمَع الماِل أمرا
 ٌخالُ العدُو النصَر قرٌباا . -ٕٔ  

 ظننت
 ظنَّ 

 حسب
 حسب
 زعم
 زعم
 اعتبر
 اعتبر
 خال
 خال
 عدَّ 
 عدَّ 

 حسبتُ 
 ظنَّ 

 حسَب 
 ظن 
 حسبتُ 
 ٌظنُّ 
 أظنُّ 
 ٌظنّ 
 ٌخالُ 

 المسلماِت 
 السماَء 
 الجوَّ 

 الشعوَب 
 االمتحاَن 

 العربَ   
 المرأَة   

 تخاصمٌنالم
 ًَ  الشرط
 أخاك 

 الثورَة   
 الحرٌَة 
 الطالبَ 

 نٌٌن ٌالفلسط
 الوقَت 
 السماَء 

 الطالبٌن  
 عاملٌه 

 الحارسٌن   
 جمَع 
 النصرَ 

 صابماتٍ 
 صافٌةا 
 معتدالا 

 ؼافلةا  
 سهبلا 

 متفرقٌن
ا  عنصرا

 متساوٌن
 ؼافبلا 
ا  طبٌبا
 بداٌةَ 
ا  مطلبا
ا  معلما

 متخاذلٌن
ا  رخٌصا
 صافٌةا 
 مجدٌن

  مخلصٌن
 ٌقظٌن
ا  أمرا
ا  قرٌبا

 ألفً ( –وجد  –رأى  -ثانٌا : أفعال تفٌد الٌقٌن وهً : )علم
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 مفعول به ثان  مفعول به أول  الفعل المتعدي  الجملة 

ا.   -ٔ  رأٌُت الحقَّ واضحا
 رأٌُت القوَة دعامَة السبلم.       -ٕ 

ا . -ٖ  رأٌت االتحاَد قوة وعلمُت الحق منتصرا
 رَض مصدَر الخٌر .  رأى الفبلُح األ -ٗ
 على النبل       رأٌت الوفاَء دلٌبلا  -٘  
 رأٌت الصدَق منجاة. -ٙ  
 علمت العدو مهزوما    -7
 علم القاضً الشاهد صادقا     -8 

 علمت الكفاح طرٌق النجاح. -9     
 علمت الكذاب منبوذا .    -ٓٔ

 علم الطالب النجاح أمل كل مجتهد -ٔٔ 
 رٌق الخراب .علمت الظلم ط -ٕٔ 

 علمت الكبلم عنوان صاحبه  -ٖٔ
 علمت الحرٌة حقا للجمٌع    -ٗٔ 
 علمت الصادقٌن متحابٌن . -٘ٔ 

 وجد المتخاصمان القاضً عادال  -ٙٔ
 وجد المسافر الطرٌق صعبا -7ٔ 
 وجدت العلم سبلحا قوٌا .  -8ٔ  

 وجد الطالب النجاح أمبل ؼالٌا   -9ٔ
    وجدت كثرة المال مفسدة ٕٓ  
 وجدت الكتاب خٌر صدٌق .  -ٕٔ 

 وجدت العمل طرٌقا للتقدم      -ٕٕ
 ألفٌت التجارة رابحة .  -ٖٕ 

 الفرج .ألقٌت الصبر مفتاح  -ٕٗ
 ألفٌت طالبً العلم والمال منهومٌن فً طلبهما  -ٕ٘

 رأٌت اإلخبلص والعمل سبب الرقً .  -ٕٙ 

 رأٌتُ 
 رأٌتُ 

 رأٌت /علمتُ 
 رأى
 رأٌت
 رأٌت
 علمت
 علم

 علمت
 علمت
 علم

 علمت
 علمت
 علمت
 علمت
 وجد
 وجد
 وجد
 وجد

 وجدت 
 وجدت 
 وجدت 
 ألفٌت 
 ألقٌت 
 ألفٌت 
 رأٌت 

 الحقَّ 
 القوةَ 

 الحق/ االتحادَ 
 األرضَ 
 الوفاءَ 
 الصدقَ 
 العدو
 الشاهد
 الكفاح
 الكذاب
 النجاح
 الظلم
 الكبلم
 الحرٌة

 الصادقٌن
 القاضً
 الطرٌق
 العلم

 النجاح
 كثرة 

 الكتاب 
  العمل

 التجارة
 الصبر 

 طالبً
 اإلخبلص 

ا  واضحا
 دعامةَ 

 امنتصرا / قوة
 مصدرَ 
 دلٌبلا 
 منجاة

 مهزوما
 صادقا
 طرٌق
 منبوذا
 أمل

 طرٌق
 عنوان
 حقا

 متحابٌن
 عادال
 صعبا
 سبلحا
 أمبل

 مفسدة
 خٌر

 طرٌقا
 رابحة
 مفتاح

 منهومٌن
 سبب

ٌَّر  –ثالثا : أفعال تفٌد التحول وهً: )جعل  ل  –ص  اتخذ ( –حوَّ

 مفعول به ثان  مفعول به أول  الفعل المتعدي  لجملة ا

 جعلت الكتاب صدٌقا .   -ٔ
 جعل الخباز العجٌن خبزا.   -ٕ  
 جعلت أمً الدقٌق كعكا . -ٖ  
 جعل التسامح العدو صدٌقا   -ٗ
 جعل الماء الصحراء جنة.  -٘ 

 جعل النجار الخشب صندوقا . -ٙ
 جعلت الخشب قاربا .     -7
 ت الكهرباء القرى آمنة.  جعل -8   

 جعل المطر األرض مبتلة . -9 
 جعلت األم األبناء أفرادا نافعٌن.  -ٓٔ
 جعل السابح مصر مقرا له . -ٔٔ

 جعل هللا المإمنٌن إخوة . -ٕٔ 

 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 
 جعل 

 الكتاب 
 العجٌن
 الدقٌق 
 العدو 

 الصحراء 
 الخشب 
 الخشب

 القرى  
 األرض 

 ألبناء ا
 مصر 

 المإمنٌن 

 صدٌقا
 خبزا
 كعكا

 صدٌقا
 جنة

 صندوقا
 قاربا
 آمنة
 مبتلة
 أفرادا
 مقرا
 إخوة
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 ٌجعل المإمن رضا هللا ؼاٌته.  -ٖٔ
 ٌجعل اإلٌمان اإلنسان متجها إلى الخٌر . – ٗٔ 

 ٌدي اإلنسان  جعل هللا األرض أمانة بٌن -٘ٔ
 ٌا بنً : اجعل الكتاب رفٌقك . -ٙٔ  

 تجعل الصداقة اإلنسان محبوبا     -7ٔ
 صٌر المصنع الماء ثلجا   -8ٔ  
 صٌر الحداد الحدٌد بابا . -9ٔ 

 حول الصانع القطن نسٌجا .    -ٕٓ
 حول النٌل األرض الصحراوٌة جنة خضراء  -ٕٔ  

 حول اإلنترنت العالم قرٌة صؽٌرة   -ٕٕ
 اتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل . -ٖٕ  
 اتخذ المجد الكتاب رفٌقا . -ٕٗ 

 ٌجعل 
 ٌجعل 
 جعل 
 اجعل 
 تجعل 
 صٌر
 صٌر
 حول

 حول 
 حول 
 اتخذ 

 اتخذ  

 رضا
 اإلنسان 
 األرض
 الكتاب 

 اإلنسان    
 الماء 
 الحدٌد 
 القطن 
 األرض
 العالم 

 إبراهٌم 
 الكتاب 

 ؼاٌته
 متجها
 أمانة
 رفٌقك
 محبوبا
 ثلجا
 بابا

 نسٌجا
 جنة
 قرٌة
 خلٌبل
 رفٌقا

 نتاج :االست
ٛ٘خى أكؼخٍ ال طٌظل٢ رٔلؼٍٞ رٚ ٝحكي رَ الري ٖٓ ٝؿٞى ٓلؼٍٞ رٚ ػخ٢ٗ ٤ُظْ حُٔؼ٠٘, ٝط٠ٔٔ أكؼخٍ ٓظؼي٣ش 

ُٔلؼ٤ُٖٞ, ٌٛٙ ح٧كؼخٍ حُٔظؼي٣ش ُٔلؼ٤ُٖٞ ط٘ؤْ ريٍٝٛخ ا٠ُ أكؼخٍ طٜ٘ذ ٓلؼ٤ُٖٞ أِٜٛٔخ حُٔزظيأ حُوزَ, 

 ٝأكؼخٍ طٜ٘ذ ٓلؼ٤ُٖٞ ٤ُْ أِٜٛٔخ حُٔزظيأ ٝحُوزَ.

 األفعال المتعدٌة لمفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر هً ظن وأخواتها وتنقسم إلى : أوال : 

 خال ( –عدَّ  –اعتبر  –زعم  –حسب  –ظنَّ (أفعال تفٌد الرجحان والشك وهى -ٔ

 ألفً ( –وجد  –علم  –أفعال تفٌد الٌقٌن وهً )رأى  -ٕ

 اتخذ ( –حول  –صٌر  –أفعال تفٌد التحوٌل وهى )جعل  -ٖ

عال على الحملة االسمٌة فتنصب المبتدأ وٌسمى مفعول به أول وتنصب الخبر وٌسمى مفعول تدخل هذه األف - أ

 به ثان .

 ٌعمل من هذه األفعال الماضً والمضارع واألمر .  - ب

مبنٌا فً محل  ٌاء المتكلم ( بهذه األفعال تعرب ضمٌرا –كاؾ الخطاب  –عند اتصال ضمابر النصب )هاء الؽابب  -ج
 مثل : نصب مفعول به أول .
 جعلك العلم محترما ( –ألعتبرك صدٌقا  –ظننته حاضرا  –وجدنً المعلم منصتا 

 إذا حذؾ الفعل والفاعل تبقى لدٌنا جملة اسمٌة مكونة من مبتدأ وخبر . مثال :  -د
 ظننت االمتحان سهبل.)االمتحان سهل( حول اإلنترنت العالم قرٌة صؽٌرة )العالم قرٌة صؽٌرة (

 ( إذا كان بمعنى )علم (رإٌة علمٌة ٌنصب مفعولٌن مثل : الفعل )رأى - هـ
 رأٌت الحق واضحا                                   رأٌت المسلمٌن متحابٌن .
 الحق : مفعول به أول                               المسلمٌن : مفعول به أول 

 ٌن : مفعول ربه ثان واضحا : مفعول به ثان                             متحاب
 أما إذا كانت )رأى( بمعنى )أبصر ( رإٌة بصرٌة تنصب مفعوال به واحدا  مثال :

 رأٌت الطابر محلقا                      رأٌت الطالب واقفا               رأٌت المعلم فً المدرسة 
 المعلم : مفعول به    الطابر : مفعول به                      الطالب : مفعول به            

 محلقا : حال منصوبة                واقفا : حال منصوبة               فً المدرسة : حار ومجرور

 أِٜٛٔخ حُٔزظيأ ٝحُوزَ:٤ُْ ح٧كؼخٍ حُٔظؼي٣ش ُٔلؼ٤ُٖٞ ػخ٤ٗخ :  
 ( كفى –وهب  –منع  –ألبس  –كسا  –منح  –أفعال اإلعطاء والمنح و المنع :        ) أعطى 

 حُٔلؼ٤ُٖٞ ٓؼ٘خٙ ٗٞػٚ حُلؼَ حُٔؼخٍ
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 حُؼخ٢ٗ ح٧ٍٝ

 كسا هللا األرض خضرة
 وألبسها ثٌابا مزٌنة
 ومنحك فٌها الخٌر

 لتعطٌك األمن واألمان
 وما منعك فٌها شٌبا
 إال وهبك خٌر منها

 كسا
 ألبس
 منح

 أعطى
 منع
 وهب

ٌنصب 
مفعولٌن 

لٌس 
أصلهما 
المبتدأ و 

 الخبر

المنح 
 والعطاء

 األرض
 ها
 ك
 ك
 ك
 ك

 خضرة
 ثٌابا
 الخٌر
 األمن
 شٌبا
 خٌرا

 

 رأٌت الظلم أقرب طرٌق للخراب  -ٕ                    جعل الشباب الحلم حقٌقة   -ٔأمثلة معربة 

                               علمت الصبلة نورا.  - ٗ                            السلطة دابمةظن الرنٌس المخلوع  -ٖ 
 زعم المهمل االمتحان سهبل -ٙ                                  وجد المتخاصمان القاضً عادال -٘

 

 إعرابها الكلمة

 جعل
 الشباب
 الحلم
 حقٌقة

 فعل ماض مبنً على الفتح
 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة

 مفعول به أول منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 بلمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به ثان منصوب وع

 رأٌت
 الظلم
 أقرب
 طرٌق
 للخراب

 فعل ماض مبنً على السكون وتاء الفاعل ضمٌر متصل مبنً فً مجل رفع فاعل
 مفعول به أول منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 مفعول به ثان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة

 مضاؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة
 ضاؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرةم

 ظن
 الربٌس
 المخلوع
 السلطة
 دابمة

 فعل ماض مبنً على الفتح
 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة
 نعت مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة

 مفعول به أول منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 اهرةمفعول به ثان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظ

 علمت
 الصبلة
 نورا

 فعل ماض مبنً على السكون وتاء الفاعل ضمٌر متصل مبنً فً مجل رفع فاعل
 مفعول به أول منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 مفعول به ثان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة

 وجد
 المتخاصمان

 القاضً
 عادال

 فعل ماض مبنً على الفتح
 الضمة الظاهرة فاعل مرفوع وعبلمة رفعه

 مفعول به أول منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 مفعول به ثان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
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 -حُٔ٘خه٘ش :
 : امؤل المكان الخالً فً الجمل اآلتٌة:ٔس

 زعم الولد الشجرة........... ( ٕ     الشعوب المتحضرة ترى العمل...... (ٔ
 حسب الطفل النجم........... ( ٗ  علم الناس الحق............. ( ٗ         جعلت البرتقال..............(  ٖ

 : بٌن الفعل فً الجمل اآلتٌة ونوعه, والسبب :ٕس
 كتبت رسابل إلخوانً -ٕ                     ٌحب المصري وطنه.  -ٔ
 أظن الكتاب ٌحب قاربه.  -ٗ                        علمت الصبلة نور.  -ٖ
 وجدت األمهات تربٌن أبنابهن.  -ٙ             من أحب الصبلة خشع فٌها.  -٘
 جعلنا الصحراء جنة -9      مات الشجاع فً الحرب.  -8            ا خرٌطة الوطن العربً رسمن -7

 : بٌن ما ٌفٌده الفعل فً الجمل اآلتٌة:ٖس
 ظن الجاهل األرض ثابتة.( ٕ                              علمت القوة رمز التقدم.(ٔ
 ٌزعم العدو الشعوب ؼافلة.( ٗ                      ٌعلم الناس الضعؾ سبٌل المهانة.( ٖ

 : أدخل على الجمل االسمٌة اآلتٌة فعل من األفعال المتعدٌة لمفعولٌن وأعرب الجملة:ٗس
 هللا علٌم بالصدور -ٕ                               المعلمة شرحها جمٌل -ٔ
 لصاحبة الكتاب مفٌد  -ٗ                                           الصبلة نور -ٖ
 مصر أم الدنٌا-ٙ                                  الشجرة تنتج الثمار-٘
 اإلسبلم ٌدعوا للسبلم. -9   القرآن خٌر جلٌس.  -8                         الرٌاضة نشاط وممارسة -7 

 -:أعرب الجمل اآلتٌة إعراباا كامبلا :٘س
 منح هللا مصر خٌراا كثٌراا   -ٕ         كسا الربٌع األرض حلةا خضراء               

 رأٌت العلم نوراا  -ٗوهب النٌل المصرٌٌن الحضارة                            -ٖ

 ظننت الجو معتدالا  -٘جعل الماء الصحراء جنة                                   -ٗ

األفراد والشعوب ، حتى تترقى  ( تسم أذواقاألدب هو )الوسٌلة( التً تكشف عن ثقافة األمة. فمتى ٌكن )راقٌا
 مداركهم، فٌحس )كل( منهم بجمال الحٌاة وسحرها

أسلوب شرط, وحدد  ٕ- .فعبلا صحٌحاا واذكر نوعه وفعبلا معتبلا واذكر نوعه - : استخرج من القطعة : أعرب ما بٌن القوسٌن
 .أجزاءه

بٌن )النافع( والضار، وجعل الكون مسخراً له، فٌجب  رق به"وهب هللا عباده نعما كثٌرة فأعطى )اإلنسان( عقالً ٌف 

 ."شرٌك له، فمن أطاعه نال رضاه )ٌزٌدهم( من فضله، وقد أمرنا بعبادته وحده ال على الناس أن ٌشكروا هللا حتى

  : أ(أعرب ما بٌن القوسٌن . ب( استخرج من الفقرة السابقة ما ٌأتً
 .فعالً معتال وبٌن نوعه  -3فعالً صحٌحا وبٌن نوعه -2  .فعالً من األفعال الخمسة وأعربه  -1

 .صحٌحة اجعل فعلً الشرط والجواب مضارعٌن واكتب الجملة .ج( من أطاع هللا نال رضاه

قالت لها )الرذٌلة( خذٌنً معك, ومن هنا ٌبرز واجب  "إن العمل )وقاٌة( من الرذابل والزلل, وإذا ذهبت البطالة

 ."فً توفٌر العمل لهم, وإن تعملوا ترتق أوطانكم, لذا قدرت الشعوب العمل وك أفرادهالمجتمع )الحرٌص( على سل

فعبل مضارعا مجزوما   -ٕفعبل أجوؾ -ٔ   ب( استخرج من الفقرة السابقة ما ٌلً   ) أ( أعرب ما بٌن القوسٌن)
 .مرفوعاا وبٌن السبب فعبلا مضارعاا  -ٖ وبٌن عبلمة الجزم

 ."ٌجنى ثمرة النصر - ٌؽزو معتمداا على هللا" : تً واضبط فعل الشرط وجوابهج( كون أسلوب شرط مما ٌؤ

 زعم
 المهمل
 االمتحان
 سهبل

 فعل ماض مبنً على الفتح
 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة

 مفعول به أول منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة
 ب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به ثان منصو
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تعرؾ )المؽالطة( , والسبلم مطلب إنسانً ٌثق  "السبلم مطلب حضاري, تسعى إلٌه )القلوب( المإمنة, التً ال -ٕس

بالسبلم )إشفاقا( على  وطالما انطلقت الدعوات من اآلباء واألمهات تدعو .به كل أخ وأخت وٌدعو إلٌه كل ابن وبنت

 .."البشرٌة )وحفاظاا على الثروات. وإن المإمنٌن بالسبلم الحقٌقً ٌحرصون علٌه, فهو )حلم األرواح

  : استخرج من الفقرة السابقة ما ٌلً ب(       أعرب ما بٌن القوسٌنأ ( 

 .خبراا لناسخ وبٌن نوعه -ٗ فعبلا ناقصا  -ٖ فعبلا سالماا  -ٕفعبلا مثاالا  -ٔ

 .اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعٌن .( متى دعا الوطن أبناءه لبوا النداءـج
  .( اجعل فعل الشرط وجوابه فً الجملة اآلتٌة مضارعٌن وؼٌر ما ٌلزمد 

 )رضا والدٌه رضى هللا عنه من سعى فً)

ح المدرسة )الفابقات( وسابل التفوق كثٌرة. وتمن "تعتز الطالبة المثالٌة بمدرستها اعتزازاا )كبٌراا( حٌث تجد -ٖس

بالمدرسة ٌبذل أقصى جهده إرضاء لربه وضمٌره. فكونً أٌتها الطالبة  من طالباتها جوابز قٌمة, وكل من ٌعمل

 ."أسمى درجات )النجاح( والتفوق )حرٌصة( على نٌل

  : ب( استخرج من القطعة السابقة ما ٌؤتً          : أعرب ما بٌن القوسٌنأ ( 

 ( .وآخر مزٌدا وبٌن أحرؾ الزٌادة - فعبل مجردا - مثاال وزْنهُ  فعبل - بٌن نوعهفعبلا صحٌحا و ) 
 . ادخل على الجملة فعبلا من أخوات ظن .(الصدٌقان مخلصان )جـ ( 
 .. اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط مناسبة وؼٌر ما ٌلزم  (ترى الجمال واضحا  -تنظر إلى الكون ) د ( 

 . ٌلزم . اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط جازمة وؼٌر ما(جاحٌحقق الن –ٌجتهد فً عمله )
 .. اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط مناسبة وؼٌر ما ٌلزم  (ترى الجمال واضحا  -تنظر إلى الكون )
 . .    اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط جازمة . وؼٌر ما ٌلزم(تفعل الخٌر _ ٌرضى هللا عنك)
 . .اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط جازمة وؼٌر ما ٌلزم( ٌحقق التفوق –ٌخلص فً عمله )

 .  ٌنال الثواب ( اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط مناسبة –عمله  فً) ٌجتهد 
 .صحٌحة  اجعل فعلً الشرط والجواب مضارعٌن واكتب الجملة )من أطاع هللا نال رضاه( 
 .ه مضارعٌن اجعل فعل الشرط وجواب ).)متى دعا الوطن أبناءه لبوا النداء 


